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Via de gemeentelijke website kan je al allerhande documenten van 
de dienst burgerzaken digitaal aanvragen. Vanaf 3 juni hanteren we 
een nog efficiënter, gebruiksvriendelijker en uitgebreider systeem:
1. heel wat meer documenten zijn nu online beschikbaar;
2. je ontvangt het document digitaal een paar minuten na aan-

vraag;
3. het document is beveiligd en ondertekend door de burgemees-

ter en kan veilig digitaal worden doorgestuurd naar een andere 
instantie, derde …

Online loket
Het online loket is meteen zichtbaar als je op de startpagina van 
www.zedelgem.be komt. Onder 'Ik wil' klik je door naar het on-
line loket waar je een overzicht  krijgt van alle documenten die je 
digitaal kan aanvragen. Dat kan een attest zijn (bv. gezinssamen-
stelling, attest van woonst ...), een uittreksel (bv. uittreksel strafre-
gister) of een akte (bv. huwelijksakte). 

Als je op het gewenste document klikt, word je doorgestuurd naar 
een loginpagina waar je je op 4 verschillende manieren kan aan-
melden: met een kaartlezer, een beveiligingscode op papier (token 
overheid), een beveiligingscode via mobiele app (overheid) of de 
app 'itsme®'. 
Deze laatste methode om in te loggen is het meest aangewezen. 

Nadat je aangemeld bent, moet je geen gegevens meer invul-
len. Je doorloopt enkel nog een paar stappen en je document is  
meteen beschikbaar om te downloaden. Je ontvangt ook een be-
vestigingsmail waarin het document als back-up is toegevoegd. 
Enkel documenten die nog een bepaalde controle vereisen (bv. 
uittreksel strafregister model 2), worden iets later bezorgd, maar 
daar krijg je op het scherm meteen melding van. 

Documenten die je aanvraagt voor jezelf, zal je onmiddellijk ont-
vangen. Indien je documenten opvraagt voor iemand anders, 
controleert de dienst burgerzaken of dit toegelaten is, rekening 
houdend met de wet op de privacy. Ouders kunnen voor hun min-
derjarige kinderen documenten opvragen.

Een nieuwigheid is dat je voortaan ook via het online loket bij de 
dienst omgeving een aanvraag 'inname openbaar domein' kan 
doen (voor het plaatsen van signalisatieborden bij werken, ver-
huis, plaatsen stelling ...).  
Let hier wel op dat je je aanvraag 8 werkdagen op voorhand doet.  
Is je signalisatievergunning betalend, dan ontvang je na goedkeu-
ring een betalingsverzoek per mail. Na online betaling krijg je je 
vergunning in je mailbox. Een gratis vergunning krijg je meteen. 

Afspraak maken?
Niet alle zaken kunnen uiteraard digitaal aangevraagd worden 
(bv. identiteitskaart of paspoort/reispas). In dit geval kan je ook 
snel via het 'Ik wil'-menu op de startpagina doorklikken om een 
afspraak te maken. 

I N  D E  K I J K E R

Online loket op www.zedelgem.be

Meer info 
050 288 341 - burgerzaken@zedelgem.be

Vanaf maandag 3 juni 2019

Naar het online loket

Huisvuilzakken afhalen

Weten welke wegenwerken er plaatsvinden in mijn buurt

Iets melden aan de gemeente

Een afspraak maken
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Gidsen Raf Devriendt en Jan Verplancke lanceren samen met de 
gemeente Klavertje Vijf, een verbindend project. De gidsen hebben 
een prachtig aanbod wandelingen en fietstochten op grondgebied 
Zedelgem uitgewerkt in samenwerking met de dienst cultuur en 
toerisme van de gemeente. De wandelingen en fietstocht zijn lus-
sen die door elk van de ‘5 dorpskernen’ van de gemeente lopen en 
die in de periode van de komende 5 jaar volledig worden uitgerold.  
Het lokaal bestuur is blij met dit project en verleent medewerking 
door Klavertje Vijf een eigen campagnebeeld toe te kennen, het 
project op te nemen in de promotie van de gemeente en in het 
vrijetijds- en toeristisch aanbod. Met Klavertje Vijf zetten we ook 
een toeristische activiteit bij op de toeristische kaart van Zedelgem 
en het Brugse Ommeland: 5 wandelingen en een fietstocht: lus-
sen gespreid over 5 jaar en de 5 dorpskernen. 

Klavertje Vijf vol betekenis
Klaver hoort tot de vlinderbloemigen. Klaver haalt stikstof uit de 
lucht en bindt deze met zijn eigen bacteriën om zijn wortels te 
versterken en is als zodanig een bodemverbeteraar. De perfecte 
metafoor voor dit project. Wortelvaste Zedelgemnaren met me-
kaar (ver)binden. Mensen verbinden, maar ook verleden, heden en 
toekomst verbinden.

Een klavertje drie vinden is makkelijk, voor een klavertje vier moet 
je al veel geluk hebben; slechts één kans op vijfduizend. Voor een 
klavertje vijf moet je nog meer geluk hebben! Niet te verwonderen 
dat klavertjes met minder of meer dan drie bladeren van oudsher 
beschouwd worden als geluksbrengers. Klaver is een groenblijver 
en staat voor de eeuwige jeugd van een steeds evoluerende ge-
meente, de steunblaadjes aan de voet van de bladsteel staan voor 
zijn inwoners zonder wie de gemeente geen houvast zou hebben.  

Een klavertje met één blad staat in dit project voor de gemeente 
Zedelgem. Vier blaadjes staan voor de deelgemeenten: Aartrijke, 
Loppem, Veldegem en Zedelgem. Klavertjes Vijf staat voor de 5 
dorpskernen in de gemeente.

Klavertje Vijf  
Wandelingen en fietstocht in de vijf dorpskernen 

De eerste wandeling
Voor dit jaar viel de keuze op een dorpswandeling in Zedelgem, 
een wandeling in Hoogveld en een fietsrondleiding rond de dorps-
kern van Loppem. 
In 2020 wordt Veldegem 100 jaar en wordt de focus daarop gelegd.  

Wandeling: 'Zedelgem, een levensweg'
Wat? Dorpswandeling in hartje Zedelgem met gids Raf Devriendt.
Wanneer? 4 en 16 juni 2019.
Start om 14 u. aan het gemeentehuis, Pater Amaat Vynckeplein 1, 
drankje tijdens de wandeling bij Cartouche. 

Klavertje Vijf staat tijdens deze wandeling voor geschiedenis, cul-
tuur, natuur, architectuur en genieten! Leuke wist-je-datjes en ver-
geet-me-nietjes doorspekken deze wandeling om zo onze eigen 
leefomgeving te ontdekken of opnieuw even op te halen. 
Je weet wel, tijdens een drink in de loop van de wandeling gezellig 
samen iets drinken. Verbinden nietwaar. 

Deze wandeling is bijna een levensweg: 
• De romaanse doopvont, de meisjesschool en de mooi gerestau-

reerde onderwijzerswoning van de ‘School voor knechtjes’. 
• Het verhaal van de gemeentehuizen waar velen getrouwd zijn, 

de ‘Ode aan het metaal’ doet ons denken aan de werkzame Ze-
delgemnaren en de vernieuwende architectuur van woongele-
genheden worden hier ook in de kijker geplaatst. 

• En voor wie het iets moeilijker gaat, is er het gloednieuw sociaal 
huis, de Braambeier, Klaverveld, Klaverbilk en Klaverhof. 

• De landschappelijke heraanleg en uitbreiding van de begraaf-
plaats brengt ons naar het Paradijs. 

• Natuurlijk is er ook aandacht voor de natuur: De Plaatsebeek, 
het prachtige gecontroleerde overstromingsgebied, de geklas-
seerde kersenboom, gierzwaluwen …

Zedelgem is een gemeente in volle transitie, hedendaagse archi-
tectuur en inspirerende hedendaagse kunst hebben hun intrede 
gedaan. Wat hebben bijen met Letten te maken, of bijen met de 
Merovingische koning Childerik, Napoleon I en III?
Zeggen namen als het Brivibaplein, Camille de Vrière, Amaat Vync-
ke, Roger Bonduel of Maarten Schaubroeck jou iets?

Elke Zedelgemnaar zal op een 
leuke wijze bijleren over de ge-
schiedenis van de gemeente en 
de aandachtspunten op gebied 
van erfgoed.
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Deelname en inschrijvingen
• Inschrijvingen verlopen via het ticketsysteem op de website of 

bij het onthaal in het gemeentehuis. Je betaalt op voorhand. 
• Verenigingen, familie(s) en vriendengroepen kunnen apart boe-

ken op af te spreken data.
• Deelname kost 5 euro per persoon, drankje inbegrepen, gratis 

tot en met 12 jaar.

Kalender
Ook op het programma in 2019:
• De van Zuylen-de Spoelberchwandeling op Hoogveld 

(15/10 en 10/11)
• Fietstocht Loppem (28/07 en 20/08)
 
Meer details in volgende edities van Zedelgem Magazine.

Lancering Klavertje Vijf in Hoogveld, Veldegem

Meer info 
050 288 605 - toerisme@zedelgem.be

Burgerlijke stand volledig digitaal
Sinds 31 maart 2019 worden niet langer papieren geboorte-, hu-
welijks- of overlijdensakten van de burgerlijke stand opgemaakt. 
In de plaats komen de digitale akten, opgeslagen in een centrale 
databank (DABS).
Burgers moeten niet langer hun handtekening plaatsen aan het 
loket van de burgerlijke stand. Enkel de ambtenaar van de burger-
lijke stand (de burgemeester of de gemachtigde beambte) zal de 
elektronische akte tekenen met de elektronische identiteitskaart.
Ook bij een huwelijk is het enkel nog de ambtenaar van de burger-
lijke stand (de burgemeester), die de huwelijksakte digitaal dient 
te ondertekenen. Maar bij een groot moment als het huwelijk kiest 
ons bestuur toch nog om de mensen te laten tekenen omdat het 
hier gaat om een ceremoniële handtekening. Ook het huwelijks-
boekje, getekend door de ambtenaar van de burgerlijke stand, 
wordt nog steeds aangereikt als aandenken.

De digitalisering van de burgerlijke stand zorgt ook voor een be-
tere en snellere dienstverlening. Sinds 31 maart kan je gewoon 
bij de burgerlijke stand van eender welke gemeente terecht om je 
geboorteakte of huwelijksakte op te vragen. Je hoeft je niet meer 
te verplaatsen naar de gemeente van geboorte of huwelijk. Ook 
wordt het rijksregister automatisch bijgewerkt wanneer een akte 
wordt gewijzigd.

Het zal even wennen zijn, maar de papieren akten van de burgerlijke 
stand behoren vanaf nu tot het verleden.
Op de foto v.l.n.r. Caroline Brouckmeersch (diensthoofd burgerza-
ken), Sara Amdouni (medewerker), burgemeester 
Annick Vermeulen en Hilde Vanhevel (medewerker).
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Voortaan is de registratie van levenloos geboren kinderen mogelijk 
vanaf 140 dagen zwangerschap. Het ophangen van een sterretje 
in de sterretjesweide op de begraafplaats van Sint-Laurentius kan 
een stukje troost bieden. 

Sinds april kunnen ouders van levenloos geboren kinderen voort-
aan al vanaf een zwangerschapsduur van 140 dagen (in plaats van 
180 dagen in de vroegere regeling) kun kindje laten registreren en 
een voornaam geven. 
De verplichting om het kind vanaf 6 maanden zwangerschap te la-
ten registreren blijft van kracht, maar het kindje zal voortaan naast 
een voornaam ook een familienaam krijgen. In beide gevallen 
wordt een akte opgemaakt bij de dienst burgerlijke stand op basis 
van een medisch attest. 

Ouders kunnen nog tot 31/03/2020 (overgangstermijn van 1 jaar) 
eerder gestorven kinderen laten registreren en een voornaam ge-
ven. Let wel: de aangifte dient te gebeuren in de gemeente/stad 
waar de moeder is bevallen van het levenloos kindje. 

Nagedachtenisplek: de sterretjesweide
Ouders van (doodgeboren) overleden kinderen hebben in Zedel-
gem een eigen nagedachtenisplek waar ze hun kindje kunnen 
herdenken, namelijk de sterretjesweide op de begraafplaats van 
Sint-Laurentius in de Loppemsestraat. 
Het gaat hier om een besloten plek op de begraafplaats met wat 
zitgelegenheid en waar ontmoeting tussen ouders soms troosten-
de gesprekken kan opleveren. 
De aparte plek op de begraafplaats is ingericht met de bedoeling 
om meer aandacht te besteden aan het overlijden van kinderen.  

Op de sterretjesweide kan niet worden begraven of uitgestrooid, 
maar de ouders kunnen hier wel een sterretje met persoonlijke 
gravure laten ophangen ter herdenking van hun overleden kindje. 
Ook de ouders van overleden kinderen tot en met de leeftijd van 16 
jaar krijgen de kans om hier een sterretje aan te brengen.

Kinderen van Zedelgem worden kostenloos begraven op elke be-
graafplaats in groot-Zedelgem. Ouders van een (eerder) overleden 
kindje kunnen gratis een blauw glazen sterretje aanvragen bij de 
dienst burgerzaken, afdeling burgerlijke stand. 
Op het sterretje kan, op eigen kosten, een persoonlijke gravure 
worden aangebracht. Het ophangen van de sterretjes gebeurt in 
samenspraak en door tussenkomst van het gemeentebestuur.

Info: burgerzaken@zedelgem.be - 050 28 83 42

Komende zomer worden werken uitgevoerd aan de laagspan-
ningsinstallaties in De Groene Meersen, De Bosserij en De Strooien 
Hane. Deze werken kaderen in het voldoen van wettelijke verplich-
tingen en zullen enige hinder veroorzaken.
 
De Strooien Hane
• week 24 juni: volledige complex gesloten
• week 1 juli: hinder in de sporthal
• week 8 juli:  jaarlijks verlof cafetaria; van deze sluitingsperiode 

wordt gebruik gemaakt om er de nodige werken uit te voeren en 
ook (nieuwe) buitenschrijnwerken uitgevoerd

• week 15 juli: ontmoetingscentrum gesloten. 

De Groene Meersen
• week 17 juni: beperkte hinder in sporthal 1 en 2
• week 24 juni: zaal Wilgenmeers onbruikbaar tijdens weekdagen

• van 13 tot 28 juli: zomerverlof zwembad; er wordt van de gele-
genheid gebruik gemaakt om ook nodige werken aan de elektri-
citeit uit te voeren.

De Bosserij
In de Bosserij zal er in de loop van de maand september enige hin-
der zijn. Meer info in een volgende editie.

VERENIGINGEN WORDEN VERWITTIGD
De verenigingen zullen door de gemeentelijke diensten zoals de 
sportdienst geïnformeerd worden en kunnen met vragen of voor 
bijkomende informatie contact opnemen via sport@zedelgem.be  
of 050 288 603.

Werken in De Groene Meersen, De Bosserij en De Strooien Hane

Sterrenkindjes 

Burgemeester Annick Vermeulen en 
medewerker begraafplaatsen Rik Schreel
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Duiding rond het project Ventilus
Met het project ‘Ventilus’ creëert de Vlaamse Overheid samen met 
Elia, de beheerder van het Belgische transmissienet voor elektri-
citeit, een sterk West-Vlaams elektriciteitsnet dat het transport 
van hernieuwbare energie vanop de zee en op het land mogelijk 
maakt. Op 29 maart 2019 keurde de Vlaamse regering de start- en 
procesnota van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 'Ven-
tilus' goed. Iedereen kan nu de nota’s raadplegen.

Het plan dat vandaag wordt voorgesteld is een startnota en ligt 
nog niet vast.
Belangrijk voor de inwoners van de gemeente Zedelgem:
• Zij kunnen de startnota waarin een voorstel van traject dat door 

de gemeente Zedelgem loopt inzien bij het omgevingsloket in 
het gemeentehuis (tijdens de openingsuren). 

• De gemeente zal in de komende weken alle input en commenta-
ren van haar inwoners bundelen. Mail een kopie van je eventueel 
bezwaar (zie punt hieronder) naar ventilus@zedelgem.be.

• OPGELET: burgers moeten hun reacties overmaken aan het de-
partement omgeving Vlaanderen voor 27 juni 2019 via het for-
mulier 'indienen bezwaar' op www.ruimtelijkeordening.be/NL/
Diensten/GRUPS/GRUPS-Indienen-bezwaar. 

• Op 6 juni 2019 vindt een infomarkt plaats in De Groene Meersen 
(zaal Wilgenmeers) van 16.00 tot 20.00 u. waar het project toege-
licht wordt, alle informatie ter beschikking is en waar de burgers 
vragen kunnen stellen en opmerkingen kunnen geven. 

• De gemeente zal een onafhankelijke expert aanstellen die in sa-
menwerking met de betrokken diensten de nodige technische 
afwegingen maakt, voorstellen formuleert  en alle input van de 
burgers verzamelt en verwerkt tegen eind juni.

• Tenslotte gaat het lokaal bestuur een weloverwogen standpunt 
over de startnota kunnen formuleren aan de Vlaamse overheid.

• Het lokaal bestuur zal het standpunt dat aan de Vlaamse over-
heid geformuleerd zal worden communiceren naar de Zedel-
gemse burgers, hen erover inlichten en opheldering geven.

 
INFOMARKT 
Wanneer: donderdag 6 juni 2019 - 16.00 tot 20.00 u. 
Waar: De Groene Meersen, Stadionlaan 48, Zedelgem

Meer informatie vind je op 
 » www.ventilus.be 
 » www.omgevingvlaanderen.be

Dankzij 'De Testkaravaan komt naar jouw gemeente' een initiatief van het provinciebestuur West-Vlaanderen in samenwerking met onze 
gemeente, kan je als inwoner van Zedelgem gedurende twee weken in september gratis een fiets uitproberen uit de vloot van 20 elektri-
sche 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 vervoermiddelen uitproberen voor hun woon-werkverkeer.
  
Vanaf 10 juni kan je inschrijven via www.testkaravaan.be. 

De Testkaravaan 
komt naar Zedelgem
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Kunstroute pARTcours

C U L T U U R 

Kunstroute pARTcours blaast dit jaar negen kaarsjes uit. Meer dan 
15 jaar geleden organiseerden we onze eerste kunstroute, toen 
nog kleinschalig, onder een andere naam en onder de noemer 
van de Week van de Amateurkunsten. 
Vandaag is pARTcours voor velen een geliefd evenement dat om 
de twee jaar georganiseerd wordt voor en door Zedelgemse kun-
stenaars en kunstverenigingen. Aan deze editie nemen 83 kunste-
naars deel. De werkgroep, die voor elke editie een nieuw concept 
en boeiend thema uitwerkt, nodigt bovendien 3 gastkunstenaars 
uit van een andere stad of gemeente. 

De deelnemers stellen individueel of in groepsverband tentoon 
in gemeenschapscentrum Jonkhove, gemeentehuis Loppem en 
dienstencentrum De Braambeier. De locaties zijn gratis te bezoe-
ken van zaterdag 8 t.e.m. maandag 10 juni, van 13.00 tot 18.00 u. 

pARTcours 2019 staat in het teken van ‘water’, een actueel thema 
dat vanuit verschillende invalshoeken wordt benaderd. Elke deel-
nemer toont meerdere werken, waaronder 1 themawerk. 

Locaties
De Braambeier
Loppemsestraat 14a, Zedelgem

Individuele deelnemers
Igor Bauwens (schilderkunst, mixed media), Ann Dewulf  
(poëzie), gastkunstenaar Ireen Vanderhaeghe (keramiek), Rita  
Monteyne en Anne Van obberghen (schilderkunst).

Aquarius Digitaal
Roger Bonte, Rita Deboodt, Dorine Maene, Cecil Mehuys, Eric  
Puype, Johan Verlinde, Guido Vermeire, Magda Vreye (fotografie).

Kunstkring Elefteria
Dorine Boudry (fotografie), Chris Cogge en Rudy Vancanneyt (ke-
ramiek en schilderkunst), Martin De Clerck, Dorine Defoor, Vera 
Defoor, Rita Dewilde, Betrand Geneyn, Mieke Glorie, Annesofie 
Janssens, Guido Nowé, Chrisje Vanhoecke, Veerle Vanhoecke, 
Dominique Vanhollebeke en Annie Viaene (keramiek).

Op zaterdagavond kan je in Jonkhove gratis naar ‘Moon Water’, 
een dansfilm op de cellosuites van Bach. 
Wie de locaties per fiets wil bezoeken, kan de bewegwijzerde sug-
gestieroute van ongeveer 22 km volgen (het plan staat op de pro-
grammafolder die verkrijgbaar is in het gemeentehuis of de dag 
zelf op de verschillende locaties). 

In Jonkhove en De Braambeier is er een bar. Gemeente Zedelgem 
en de werkgroep pARTcours wensen je een fijn bezoek!

Gu
y 

Va
nh

ul
le

Tijdens het pinksterweekend 
(zaterdag 8 t.e.m. maandag 10 juni)
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Kiwabi Multimedia
André Callier, Rika Christiaen, William Damman, Erwin  
Derous, John Deschacht, Gilbert Deschepper, Luc Devriendt,  
Hilde D’Hulster, Eric Gevaert, Rita Gryp, Rony Jacobs, Johan  
Hoste, Frieda Lenoir, Kathleen Lescouhier, Tania Pieraerts, Kris 
Sinnaeve, Freddy Slabbinck, Peter Stassen, Dominiek Steelant, 
Rik Taveirne, Eddy Vandenheede, Jozef Vansteelandt en Gaby 
Willems (fotografie). 

Het Cloud Gate Dance Theatre werd in 1973 opgericht door choreograaf 
Lin Hwai-min en was Taiwan’s eerste hedendaagse dansgezelschap.
De titel ‘Moon Water’ verwijst naar de ideale toestand waarnaar in Tai 
Chi-beoefening wordt gestreefd: “Energie stroomt als water, terwijl de 
geest schijnt als de maan”. Het is ook geïnspireerd door een boeddhis-
tisch spreekwoord: “Bloemen in een spiegel en maan op het water zijn 
beide illusies”. 
De dansers zijn in het wit, met losse golvende broeken, en de geheimzin-
nige, dramatische verlichting wordt af en toe versterkt door gespiegelde 
panelen die boven of aan de achterkant van het podium worden onthuld. 
De dansmuziek, de cellosuites van Bach, draagt bij aan het gevoel van 
stilte.

Jonkhove, Aartrijksestraat 9, Aartrijke
Zaterdag 8 juni om 20 u. - Gratis
Org.: Het Beleefde Genot

Film: ‘Moon Water’ (dans)

©
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Jan De Mey

Eric Van Houtte

Guido DobbelaereCarine Vankeirsbilck

Jonkhove
Aartrijksestraat 9, Aartrijke

Collectief IMAZ - Imperfection Makes Art
Sabine Baete, Doreen Beuselinck en Nathalie Vanzieleghem  
(keramiek).

Gemeentehuis Loppem
Dorp 1, Loppem

Culturele en literaire kring Het Beleefde Genot
Georgette Crombez (fotografie), Vera Cuvelier, Herman De 
Leye, Guido Dobbelaere, Johan Dubois en Wilfried Van Moortel 
(schilderkunst), Heidi De Pesseroey (textielkunst), Annemie De  
Vadder (glaskunst), Bart Madou (installaties), Aimée Mary (kera-
miek en tekenkunst), Carine Vankeirsbilck (keramiek), Herwig Van  
Doorne (glaskunst, keramiek en zeefdruk) en Rika Van Dycke (gra-
fiek).

 » www.zedelgem.be/partcours
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Vlaanderen Feest! 
'Want de roos overleeft' (hommage aan Ann Christy)

C U L T U U R 

Wanneer: 6 juli 2019 - 20.30 u. 
Waar: GC De Groene Meersen, Stadionlaan 48 
Prijs: 5 EUR (te koop vanaf 3 juni) 
Tickets: www.zedelgem.be/tickets -  
tickets@zedelgem.be - 050 288 330

Ann Christy heeft ontelbare harten gestolen in Vlaanderen. Veel 
van haar nummers zijn ware klassiekers geworden. Nog steeds 
worden ze gecoverd en scoren ze hoog in de hitparades.  
Haar aandacht voor mooie melodieën en sterke teksten, ge-
combineerd met een unieke stem, maakten haar tot een grote 
chansonnière. ‘De roos’, een prachtige vertaling van Johan Ver-
minnen, werd haar grootste hit. 

JackoBond, Sandrine, Maggie MacNeal en Barbara Dex graven 
met de eigenzinnigheid van de zangeres zelf in het rijke repertoire 
van Ann Christy. Ze brengen interpretaties van bekende en min-
der bekende songs. Vijf straffe instrumentalisten zorgen voor de 
muzikale begeleiding. 

Manu Adriaens schreef een intrigerend boek over Ann. Met deze 
verhalen kleuren de zangeressen het programma inhoudelijk in. 

Alano Gruarin (piano), Peter Verhaegen (bas), Patrick Steenaerts 
(gitaar), Jan Cleymans (sax) en Philip Kerkhofs (drums)

De programmatie van het nieuwe cultuurseizoen 2019-2020 staat op punt. Wie mag je op ons 
podium verwachten? Wannes Cappelle, Nic Balthazar, Lynn Van Royen, Marcel Vanthilt, Isolde  
... om er maar een paar te noemen. Meer in de volgende editie van Zedelgem Magazine. 
Het volledige programma vind je ook in de seizoensbrochure die vanaf begin juni verkrijgbaar 
is in het gemeentehuis, de bibliotheek, gemeenschaps- en dienstencentra ... Je kan ze ook 
bestellen via info@zedelgem.be. 

De online ticketverkoop (via www.zedelgem.be/tickets) start op  woensdag 19 juni  (abonne-
menten) en maandag 24 juni (losse tickets), telkens om 9.00 u.
De balieverkoop (in het gemeentehuis, via tickets@zedelgem.be of telefonisch) start op don-
derdag 20 juni (abonnementen, 9.00 u.) en maandag 24 juni (losse tickets, 13.30 u.).

Een verleidelijk cultuurseizoen op komst!
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Speelpleinwerking 'Kriebels' en SWAP tijdens de zomer

Speelpleinwerking
Van 1 juli t.e.m. 30 augustus kunnen kinderen van 3 tot 12 jaar 
terecht in het jeugdcentrum (domein De Groene Meersen) om deel 
te nemen aan toffe, spannende en creatieve activiteiten van de 
speelpleinwerking.
Er is geen speelpleinwerking op 15 augustus (OLV Hemelvaart). 
De jeugddienst organiseert elke krokus-, paas-, zomer- en herfstva-
kantie de speelpleinwerking.

Tijdens de zomervakantie wordt met weekthema's gewerkt en de 
kinderen worden in leeftijdsgroepen ingedeeld:
• Bijtjes: 3 t.e.m. 4 jaar (pampervrij) - 1ste en 2de kleuter
• Rupsen: 5 t.e.m. 6 jaar - 3de kleuter en 1ste leerjaar
• Krekels: 7 t.e.m. 8 jaar - 2de en 3de leerjaar
• Mieren: 9 t.e.m. 12 jaar - 4de, 5de en 6de leerjaar

Inschrijven/betalen kan op 2 manieren:
• Via inschrijvingen.zedelgem.be maak je eengezinsaccount aan 

en voer je de inschrijving in. Je kan via overschrijving betalen. 
• De dag zelf aan de inschrijftafel met jetons. De jetons zijn niet 

te koop op het speelplein, maar in een aantal verkooppunten.  
1 jeton kost 4 EUR (halve dag = 1 jeton; volle dag = 2 jetons).

De dagindeling, thema's, voorverkooppunten jetons ... vind je op 
www.zedelgem.be/speelpleinwerking-kriebels-swap.

SWAP
De SWAP tienerwerking is er voor jongeren van 12 tot 15 jaar op 
het domein Groenhove, Ruddervoordsestraat 1 (gelegen aan het 
kruispunt Zuidwege, inrit naast tankstation). Bepaalde activiteiten 
vinden op een andere locatie plaats, waar we met de bus of fiets 
naartoe gaan. Er zijn activiteiten van 1 juli t.e.m. 30 augustus (niet 
op 15 augustus - OLV Hemelvaart).

Bij de SWAP is er dagelijks een nieuwe activiteit te beleven: laser- 
shooting, paintball, escape room, quad, boogschieten, naar de 
film, of een uitstap naar de zee, Walibi ... 
Een overzicht van alle activiteiten en prijzen vind je op 
www.zedelgem.be/speelpleinwerking-kriebels-swap.

Inschrijven/betalen doe je op deze manier:
op inschrijvingen.zedelgem.be maak je een gezinsaccount aan (of 
je logt in als je die al hebt) en voer je de inschrijving in.
Je ontvangt een e-mail met de factuur die je via overschrijving kan 
betalen (terugbetaling is enkel mogelijk mits attest van dokter of 
school).

Contact
• Jeugddienst 

(inschrijvingen en algemene info speelpleinwerking/SWAP) 
050 28 86 02 - jeugd@zedelgem.be

• Teambegeleider SWAP 
(wijzigingen en vragen over de dag zelf)
0471 53 46 81

 

OPENDEUR speelpleinwerking voor ouders
Woensdag 3 juli 2019, 13.30 - 16.30 u. 
Rondleiding en info over de speelpleinwerking
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Snelheidscontroles juni
04/06: Aartrijke en Zedelgem
05/06: Zedelgem en Aartrijke
11/06: Aartrijke, Loppem en Zedelgem
19/06: Veldegem, Loppem en Zedelgem
20/06: Veldegem, Loppem en Zedelgem
24/06: Zedelgem en Loppem
27/06: Veldegem, Zedelgem en Loppem
29/06: controles met interceptie

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.

Vertrek deze zomer zonder zorgen op reis: vraag vakantietoezicht
aan. Tijdens je afwezigheid komt de politie dan in de mate van 
het mogelijke een kijkje nemen aan je woning, zowel overdag als  
’s nachts.
Het toezicht kan je online aanvragen via www.hethoutsche.be. 
Heb je geen internet? Dan kan je terecht op je lokaal politiecom-
missariaat. Vraag je vakantietoezicht minstens 7 dagen voor je 
vertrek aan. Je kan maximaal 1 maand vakantietoezicht per keer 
aanvragen en maximum 2 maanden per jaar, alle aanvragen sa-
mengeteld.

Heb je vakantietoezicht aangevraagd en vertrek je uiteindelijk toch 
niet op reis? Of keer je vervroegd terug? Laat het onmiddellijk aan 
de politie weten zodat de patrouilles niet nodeloos langs komen.

Op reis? Vraag vakantietoezicht

Politiezone Het Houtsche 
050 820 800  
politie@hethoutsche.be

Nog enkele tips:
• Sluit je woning goed af.
• Geef je woning een bewoonde indruk.
• Verwittig je buren als je op reis gaat en vraag hen om de brieven-

bus te ledigen.
• Plaats niet zomaar op sociale media dat je op reis bent.
• Maak een inventaris van je waardevolle spullen (foto, serienum-

mer, merk en type). Deze gegevens heeft de politie nodig om 
gestolen goederen te signaleren of om teruggevonden goederen 
terug te bezorgen.



S P O R T

1 3

Het sportseizoen zit er bijna op. We nodigen alle deelnemers van 
onze sportlessen uit op een sportieve fin de saison met een info-
sessie over gezonde voeding. 

Waaruit bestaat een gezond ontbijt? Mag ik nog koolhydraten 
eten? Moet ik magere en lightproducten nemen? Wat zijn gezon-
de tussendoortjes? Waarop moet ik letten voor, tijdens en na het 
sporten? 
Op al deze vragen kan Zedelgemse diëtist Tom Vandenbussche je 
een antwoord geven. Aansluitend is er een gezonde receptie voor 
alle aanwezigen. 

Wanneer: dinsdag 25 juni 2019 - 19.30 u. 
Waar: jeugdcentrum, domein De Groene Meersen, Stadionlaan 48 
Prijs: Gratis (graag inschrijven!) 
Info: 050 20 99 01 - sport@zedelgem.be. 

Veldloop Loppem 
In het kader van Wij(k)lopen organiseert de sportdienst i.s.m. Moev 
op woensdag 5 juni een veldloop voor kinderen en volwassenen in 
het Park van Loppem. 

Veldloop voor kinderen
Op deze 6de editie van de scholenveldloop kunnen de kinderen 
zich op een sportieve manier uitleven en meten met hun leeftijds-
genootjes. 

Loopwedstrijden:
• ± 550 m (1ste & 2de leerjaar)
• ± 700 m (3de & 4de leerjaar)
• ± 850 m (5de & 6de leerjaar)
 
Het eerste startschot klinkt om 14.00 u. (onthaal vanaf 13.15 u.).  
De veldloop duurt tot ongeveer 16.00 u. Inschrijven kan via de turn-
leerkracht op school. Zit je niet in een Zedelgemse school, maar wil 
je toch deelnemen? Schrijf je dan in via de sportdienst.

Veldloop voor volwassenen
Dit jaar is er voor de 2de maal een recreatieve loopcross voor vol-
wassenen. 

Loopwedstrijden:
• ± 3 km (1 ronde)
•  ± 6 km (2 rondes)
•  ± 9 km (3 rondes)
 
Onthaal vanaf 18.00 u. Het startschot wordt gegeven om 19.00 u. 
Na afloop is iedereen welkom in de tennisclub om even na te pra-
ten. De eerste drie lopers van elke reeks worden hier ook nog even 
in de bloemetjes gezet.

Inschrijven kan via www.zedelgem.be/wijklopen. 
Voor beide wedstrijden: parking en ingang aan het Kasteel van 
Loppem, Steenbrugsestraat 26.

Infoavond sporters: gezonde voeding 
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Zonder bijen een lege winkelkar
Bestuiving door insecten is noodzakelijk voor meer dan 75 % van 
de voedingsgewassen. Honingbijen, solitaire bijen en hommels 
zorgen ervoor dat we kunnen genieten van heerlijk fruit en groen-
ten zoals kersen, appelen, braambessen, frambozen, courgettes, 
paprika's ... maar ook zonnebloemolie en mosterd.
De mens maakt van deze ecosysteemdiensten dankbaar gebruik. 
Daarom is er een rijke habitat nodig met stuifmeel- en nectarbron-
nen voor de hommels, solitaire bijen en honingbijen.

Honingbijen als indicator
Honingbijen zijn een indicator voor ons leefmilieu. Ze vertellen 
niet alles, maar hebben wel een signaalfunctie. Het is dus geen 
goed nieuws dat in 2013 meer dan 34 % van alle bijenvolken in  
Europa de lente niet haalde.
Het afsterven van bijenvolken heeft verscheidene oorzaken:
• Infectieuze ziekten zoals parasieten (varroa-mijt …) bacteriën 

(vuilbroed …), virussen (deformed wing virus …),
• kwalitatieve/kwantitatieve afname van een geschikt leefmilieu,
• gebruik van pesticiden door de mens.

Wat kan je doen voor de bijen?
Om bijensterfte een halt toe te roepen is dringend actie nodig:  
• Vermijd het gebruik van pesticiden 

Ondanks dat pesticiden zelden het doel hebben bijen te treffen 
zijn bijen heel vaak het slachtoffer van het gebruik van deze pes-
ticiden (bedoeld voor andere insecten of andere ongewervel-
den). Het gebruik van deze pesticiden tot een minimum beper-
ken of liefst volledig links laten liggen is dan ook zeer goed voor 
de bij en andere nuttige insecten.

• Zorgen voor een kwalitatief en kwantitatief leefmilieu
Bloemenmengsels, vlindertuinen, insectenhotels en stadsim-
kers geraken stilaan ingeburgerd. Maar er zijn nog veel meer mo-
gelijkheden om de diversiteit en het leefmilieu te verbeteren. Wil 
je dat bijen echt kunnen genieten van je tuin? Bied ze dan een 
volwaardig menu aan door van je tuin een restaurant te maken. 

Bijenrestaurant: van voorgerecht tot dessert
• Zorg voor bomen en struiken

Jaar na jaar zorgen bomen voor stuifmeel en nectar voor bijen.  
Goede voorbeelden zijn kers, pruim, appel, peer, kastanje, wilg, 
en linde. Ook struiken verdienen een plek in de tuin. Alle heesters 
die bessen vormen zijn bijentoppers. Voorbeelden: sleedoorn, 
meidoorn, aalbes, kruisbes, hulst, sneeuwbes, liguster ...

• Groendaken 
Ook bijen hebben graag een restaurant met uniek uitzicht. 
Groendaken zorgen voor extra natuur op weinig benutte plaat-
sen. Heel wat vetplantjes komen er tot bloei en lokken bijen.

• Klimplanten
Een lege muur? Overweeg dan eens om een klimplant te zetten. 

Klimplanten zijn nuttig voor bijen. Enkele goede voorbeelden: 
vuurdoorn, botanische klimrozen, kamperfoelie en klimop.

• Laat het gras maar bloeien 
Bijen houden van een bloeiend gazon met paardenbloemen, 
klaver en madeliefjes.

• Pop-up restaurant in je tuin: bolgewassen en vaste planten
Vaste planten en bolgewassen komen elk jaar terug. Veel ervan 
zijn goed voor bijen, zoals anemonen, asters, geraniums, krokus-
sen en sneeuwklokjes.

• Bloemenmengsels
Bloemenmengsels zijn een lekker voorgerecht of dessert. Ze zijn 
er in alle mogelijke variaties. Opvallende planten zijn zonnebloe-
men, bernagie, papaver en koolzaad.

• Ga voor een bed and breakfast
Met een bijenhotel in je tuin zitten de solitaire bijen vlakbij het 
restaurant en kan je ze goed observeren.

• Bloemen in potten: het afhaalrestaurant van de bij!
Ook met bloemen in potten kan je bijen helpen: bloeiende krui-
den zoals lavendel, bieslook, rozemarijn en tijm gedijen goed in 
bloembakken.

Extra informatie over activiteiten, geschikte planten voor bijen, 
etc. vind je op www.weekvandebij.be.

Week van de bij



M I L I E U

1 5

Het belang van het onderzoek 
Bomen spelen een belangrijke rol in het openbaar groen en dra-
gen bij aan de kwaliteit van de leefomgeving. Jammer genoeg 
vormen ze soms een bron van ergernis wanneer ze bijvoorbeeld 
door bladluizen gekoloniseerd worden die naast zuigschade ook 
honingdauw produceren. 
Het gebruik van chemische gewasbeschermingsmiddelen tegen 
deze insecten brengt heel wat nadelen met zich mee op vlak van 
milieu en gezondheid en is bovendien verboden in het openbaar 
groen. Alternatieve, meer milieuvriendelijke manieren om de po-
pulaties onder controle te houden (zoals natuurlijke plaagbeheer-
sing en het kiezen voor bladluisongevoelige bomen) dringen zich 
op. Dankzij de bijdrage van burgers zullen gegevens met betrek-
king tot de bladluisgevoeligheid en standplaats van verschillende 
bomen in Vlaanderen in kaart worden gebracht. Deze uitgebreide 
verzameling van gegevens zal de onderzoekers in staat stellen ad-
viezen te formuleren rond bladluisgevoeligheid van boomsoorten/
cultivars voor de hele groensector.  
Daarnaast hoopt de Hogeschool Gent de burgers en leerlingen be-
wust te maken van de vele diensten die insecten ons leveren zodat 
de volgende ontmoeting niet langer plaatsvindt met spuitbus in de 
aanslag. 
 
INVRIVI@HOME
Heb je een boom in je tuin of straat die je deze lente/zomer eens 
onder de loep wil nemen? Ja? Ideaal! Dan kan je aan de slag voor 
het INVRIVI@HOME-project van de Hogeschool Gent.

• Waarmee kan je helpen? 
Door gegevens te verzamelen over de bladluisaanwezigheid, 
standplaats en belangrijke boomkenmerken. Het monitorings-
materiaal verkrijg je via de Hogeschool Gent. 

• Wat zit er in voor jou? 
Door deel te nemen aan dit onderzoek draag je je steentje bij 
aan de bescherming van nuttige insecten en draag je bij aan de 
bescherming van biodiversiteit.

Wie deelneemt, ontvangt van de Hogeschool Gent een pakketje 
met het nodige materiaal (incl. veldgids nuttige insecten) en in-
structies.  

INVRIVI@SCHOOL
Trek samen met je klas (zowel lagere school als secundair onder-
wijs) de schooltuin, het park of een stukje natuur in en kom te we-
ten hoe goed jouw school scoort op vlak van (insecten-)diversiteit. 
Reserveer een STEM-koffer, ga met het materiaal aan de slag en 
ontdek de wondere wereld van de insecten.

Wat kan je allemaal leren door deel te nemen aan dit onderzoek? 
• Wie zijn onze vrienden en vijanden uit de insectenwereld? 
• Insecten vangen en leren herkennen 
• Tips & tricks om de diversiteit van jouw school te verhogen 
• Biodiversiteitsindex berekenen (voor secundaire scholen) 

Meer informatie vind je op www.hogent.be/invrivi.

Burgers en leerlingen als onderzoeker

INVRIVI is een burgerwetenschapsproject van de Hogeschool Gent waarin burgers (INVRIVI@HOME) en 
schoolklassen (INVRIVI@SCHOOL) onder de deskundige begeleiding van professionele wetenschap-
pers data verzamelen in het kader van natuurlijke plaagbeheersing van bladluizen. 

Tijdens dit project willen de onderzoekers in kaart brengen welke boomsoorten en/of cultivars gevoe-
lig zijn voor de plaag en welke niet. De Hogeschool Gent betrekt je graag bij hun onderzoek.
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Agenda

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

Waar: bibliotheek, Stadionlaan 50 
Wanneer: telkens van 11.00 u tot 12.00 u. 
Prijs: gratis (inschrijven niet nodig)

Bunkerdag in Vloethemveld
Rondleidingen in het voormalige munitiedepot en krijgsgevan-
genenkamp in Vloethemveld. Europese bunkerdag is een samen-
werkingsproject in het kader van het Europees jaar van het Cul-
tureel Erfgoed 2018, met de steun van het programma Creative 
Europe van de Europese commissie.

Waar: Afspraak met de gids aan de parking Vloethemveld. 
Wanneer: rondleidingen om 10.00 en 14.00 u. (duur: 2,5 u.) 
Info en inschrijven: www.zedelgem.be/bunkerdag (t.e.m. 8 juni) 
Org.: Gemeente Zedelgem, Jabbeke, Vlaamse Landmaatschappij 
(VLM) en Agentschap Natuur en Bos. 

Bezoek vliegbasis Koksijde
Decennia lang al houden oudstrijdersverenigingen de herinne-
ring aan de inzet en het lijden van onze soldaten en onze inwo-
ners tijdens de beide wereldoorlogen levendig. Als erfgenaam 
van de oudstrijdersafdeling Zedelgem wil de nieuw opgestarte 
vereniging ‘Vaderlanderkes’ Zedelgem herdenkt.' deze taak ver-
derzetten en een vernieuwde invulling geven door zoveel moge-
lijk mensen aan te spreken met een aanbod van lezingen, uitstap-
pen en herdenkingsmomenten.

Waar: afspraak aan de vliegbasis Koksijde om 14.00 u.  
Prijs: 5 EUR (incl. consumptie na bezoek)  
Inschrijven: vaderlanderkes.zedelgem@gmail.com (tot 11/06). 
Je ontvangt een bevestigingsmail met alle nodige informatie. 
Plaatsen zijn beperkt (max. 30 personen)

Zomerbar in de BIB
Orlando treedt op als een rondwande-
lend orkestje. Ze laten je genieten van 
tijdloze klassieke melodieën, wereldmu-
ziek, folk en zigeunermelodieën.
De vertolking is verfrissend en zonder 
pretentie, soms eigenzinnig, vooral dra-
matiserend en ook improviserend.

Waar: bibliotheek, Stadionlaan 50 
Wanneer: 17.00 u. (in de leestuin) 
Prijs: gratis (inschrijven niet nodig)

Wij(k)lopen: Pierla Run
Loopwedstrijden voor kinderen en vol-
wassenen over verschillende afstanden 
(gratis voor kinderen, ze krijgen ook een 
medaille). Achteraf kindernamiddag met 
speelstraat en springkasteel. Alle deel-
nemers krijgen een goodiebag. Waterbe-
voorrading. Geen douches/kleedkamers.

Waar: Pierlapont 50, Zedelgem 
Wanneer: Vanaf 13.30 u.  
Info: www.zedelgem.be/wijklopen

01/06 & 15/06

09/06 22/06

02/0722/06

Co-funded by the 
Creative Europe Programme 

of the European Union

©
 k

ok
si

jd
e.

be



A G E N D A

1 7

Opendeur 't Wit Huis Loppem 
Via pop-up voorstellingen en open 
ateliers, waaraan je zelf kan deelne-
men, maak je kennis met de manier van 
werken van dit begeleidingscentrum. Er 
zijn ook begeleide wandelingen door de 
beeldentuin, met uitleg over de kunste-
naars. 

Waar: Rijselsestraat 13-15, Loppem 
Wanneer: 13.30 - 17.00 u. 
Info: 050 28 82 49 -  
withuis.ho@de-kade.be

Pierlapontfeesten 
In de wijk Pierlapont in Zedelgem.

vrijdag 21/06: Pierla’s café Streekbie-
renavond (19.30 u.), optreden M’oushen 
(21.00 u.). 
zaterdag 22/06: Vinkenzetting (9.00 - 
11.00 u.), speelstraat, Mini & Kids run, 
Pierlarun 5 & 10 km (13.30 - 17.00 u.; 
inschrijven via www.star-tracking.be ), 
Pierla’s eetcafé (19.00 u.), Pierla’s sum-
merparty met foute uur (vanaf 21.00 u.). 
zondag 23/06: zomerbar (11.00 u.), 
smoefelfietstocht (start tussen 12.30 u. 
en 14.00  u.) met tombola (hoofdprijs: 
fiets). 
Info: Facebook (@wijkpierlapont)

Rondleiding Spes Nostra 
Leerlingen van het 6de leerjaar en hun 
ouders krijgen een rondleiding in de 
school, met uitleg van de directeur.

Waar: Pastoor Staelensstr. 4, Zedelgem 
Wanneer: 10.30 u. stipt 
Info: www.spesnostrazedelgem.be

Zedelgemse Wandeltoer (10 km) 
Verzamelen om 13.15 u. aan jeugd-
verblijf Hopper (Merkemveldweg 15). 
Vertrekom 13.30 u. (terug om 16.00 u.)

Geleide wandeling Brugse binnenreien 
Namiddagwandeling, voornamelijk in 
het Bourgondische kwartier met o.m. 
het Prinsenhof, de Muntslagerij en de 
Sint-Jacobskerk. Duur: 3 uur, met onder-
weg een stop met een gratis drankje.

Waar: samenkomst aan de ingang van 
'In & Uit' (Concertgebouw Brugge) 
Wanneer: 14.30 u. 
Org.: KWB en Femma Zedelgem 
Prijs: gratis (niet-leden: 4 EUR) 
Inschrijven: freddyslabbinck@skynet.be 

- annie.vansteelant@telenet.be of  
050 24 07 22 - 0473 79 75 62 (tot 26/06)

15/06 30/06

21-23/06

 Activiteiten dienstencentra

04/06: Crea-atelier i.s.m. Oranje 
14.00 - 16.00 u. (De Braambeier) 
14 EUR (incl. koffie/thee en materiaal). 
Inschrijven tegen 28/05.

04/06: voordracht: De Energiecoach 
Wat is een energiecoach en wat doet hij/
zij? Je krijgt ook info over (ver)bouwpre-
mies. I.s.m. De Woonwinkel. 
20.00 u. (De Braambeier) - Gratis

05/06: vorming - praktijklessen 
'Veilig trappen en stappen'  
In De Braambeier 
- Veilig stappen (10.00 - 12.00 u.) 
- Veilig trappen/fietsen (14.00 - 16.00 u.) 
2,50 EUR per les. I.s.m. Oranje

20/06: BBQ-festijn met live optreden 
van Marino Punk 
Vanaf 11.00 u. in De Braambeier 
(optreden om 14.00 u.)
Inschrijven/betalen tot uiterlijk 14/06.
• 17 EUR (BBQ met groentenbuffet +  

drankje + optreden + koffie en taart)
• 5 EUR (optreden + koffie en taart)
 
21/06: Kookworkshop: tiramisu 
10.00 - 12.00 u. (De Pasterelle) 
5 EUR, koffie/thee inbegrepen. 

Zoete zonde 
De Braambeier: 05/06 (dame blanche) en 
18/06 (verwenbordje). Jonkhove: 13/06 
(boules) en 25/06 (trio van bavarois). 
De Pasterelle: 18/06 (aardbeientaart). 
14 tot 16 u. - 3,50 EUR (incl. koffie/thee) 
Tot 3 werkdagen vooraf inschrijven.

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

22/06

26/06

03-04/06: De Langste Tafel  
Samen eten is laagdrempelig en 
verbindt mensen. We schuiven 
samen aan een lange tafel aan om 
van het middagmaal te genieten 
(maaltijdprijs).

De Braambeier en De Pasterelle 
(03/06) en Jonkhove (04/06). 
Telkens van 11.30 tot 13.00 u. 
Inschrijven tot de werkdag vooraf 
(16 u.) 
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Oproep fruitoverschotten voor  voedselbank
8 jaar geleden sloegen de sociale dienst van (OCMW) Zedelgem en vzw Oranje de handen 
in elkaar. Het resultaat op vandaag? [+pluspunt.], een voedselverdeelpunt dat maande-
lijks tot 32 minderbedeelde gezinnen voorziet van een ruim en gevarieerd voedselpakket. 

Onze voeding krijgen we geschonken vanuit de Voedselbank van West-Vlaanderen in 
Kuurne, Europese hulpgoederen, gemeentelijke boomgaarden, volkstuintjes, voedse-
loverschotten van lokale supermarkten, bakkers, slagers … Wij zijn al onze schenkers heel 
dankbaar! 

Sinds juni vorig jaar wordt er een nieuwe activiteit georganiseerd in het lokaal diensten-
centrum Jonkhove, ook een samenwerking tussen de sociale dienst van (OCMW) Zedel-
gem en vzw Oranje. 
Elke vrijdag, van 14.00 tot 16.30 u., vindt S-Makers plaats. Alle geïnteresseerden kunnen 
er samen soep en/of smoothies bereiden en proeven. De nadruk ligt op het sociaal con-
tact, de ontmoeting tussen mensen van heel verscheiden doelgroepen. Alles wat over-
blijft gaat naar [+pluspunt.] en wordt verdeeld in de voedselpakketten. 

Voor deze activiteit zijn wij nu op zoek naar schenkers van groenten en fruit, die wij kun-
nen verwerken tot soep en/of smoothies. Misschien heb je wel een moestuin of wat fruit-
bomen die je zelf niet allemaal kan verwerken? Producten kunnen op donderdag afgege-
ven worden in [+pluspunt.] (Aartrijke - tot 17 u.) of in Oranje (Zedelgem - tot 21 u.). Indien 
nodig kunnen de producten die je wil schenken ook door ons opgehaald worden. Heb je 
interesse, neem dan snel contact op!

Alle gemeentelijke locaties zijn ge-
sloten op pinkstermaandag 10 juni.

Het zwembad en sportcentrum De 
Groene Meersen zijn ook dicht op 
zondag 9 juni (Pinksteren).

Sluitingsdagen

Viering V-Dag
Op zaterdag 11 mei vierde Zedelgem in Aartrijke Bevrijdings-
dag-Wapenstilstand WOII. Een mooie plechtigheid in aanwezig-
heid van verschillende leeftijden en generaties, die samen de 
brug maken om zo de herinnering levendig te houden in aanwe-
zigheid van vele sympathisanten. 
Na afloop van de plechtigheid werden een aantal mensen ge-
huldigd omwille van hun trouw lidmaatschap van de Nationale 
Oud-strijdersbond waaronder burgemeester Annick Vermeulen.

Een organisatie van NSB (Nationale Oud-strijdersbond) Aartrijke 
i.s.m. het lokaal bestuur, school De Fonkel, Chiro Aartrijke en Ko-
ninklijke Fanfare Hoger op Aartrijke. 

Vzw [+pluspunt.]
Elien Desante en An Mandeville
050 250 562 - vzwpluspunt@gmail.com
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Aanvraag tot erkenning als  
opvanginitiatief voor kinderen en jongeren
Organiseer je soms activiteiten of kampen voor kinderen en jongeren tijdens de vakanties? 
Dan kan je voortaan een erkenning als Zedelgems opvanginitiatief aanvragen.
Indien je aanvraag wordt goedgekeurd, dan ben je gemachtigd om een fiscaal attest uit te 
reiken. 

Je vindt alle voorwaarden in het reglement op www.zedelgem.be/kinderopvang. Vul het 
aanvraagformulier in, voeg de nodige bijlagen toe en bezorg alle documenten en je con-
tactgegevens aan de jeugddienst, Pater Amaat Vynckeplein 1, 8210 Zedelgem.

Info: 050 288 602 - jeugd@zedelgem.be

In de rand van de raad
Zitting gemeenteraad van 25 april 2019 

Juridische zaken
De gemeenteraad keurt de gebruiksovereenkomsten met de ver-
schillende basisscholen voor het gebruik van klaslokalen voor 
het geven van de lessen algemene muzikale vorming goed. De ge-
meente neemt conform de overeenkomst de kosten van nutsvoor-
zieningen ten laste.

Financiën
De gemeenteraad beslist om de rekening 2018 van de kerkfabrie-
ken Onze-Lieve-Vrouw Veldegem, Sint-Andreas Aartrijke, Sint-Elooi 
Zedelgem, Sint-Laurentius Zedelgem en Sint-Martinus Loppem 
gunstig te adviseren.
Je kan de exploitatietoelagen en -overschotten en de investe-
ringstoelagen en -overschotten per kerkfabriek raadplegen in de 
volledige besluitenlijst op www.zedelgem.be/gemeenteraad. 

Vloethemveld
De gemeenteraad verleent goedkeuring aan de samenwerkings-
overeenkomst natuur-en erfgoedproject Vloethemveld - 2de wij-
ziging en de overeenkomst met statutaire draagkracht houdende 
oprichting van de interlokale vereniging ‘Vloethemveld’.

Wonen
Goedkeuring subsidieaanvraag en engagementverklaring voor het 
intergemeentelijk project woonwinkel ter ondersteuning van het 
lokaal woonbeleid voor de periode 2020-2025.

Toegevoegde interpellatie
Op vraag van raadslid Günther Descheemaecker in verband met de 
accommodatie van het cultureel centrum. De bevoegde schepen 
verwijst naar de meerjarenplanning voor de plannen over de mo-
dernisering van de culturele zaal.

Toegevoegde motie
Op vraag van raadslid Martine De Meester tot het aanvragen van 
een onderzoek door de Vlaamse Overheid met het oog op het 
plaatsen van geluids- en fijn stof werende schermen langs de E40 
in Loppem.
De gemeenteraad beslist om aan de hogere overheid de vraag te 
stellen om een onderzoek hierover op te starten.

Een uitgebreide versie van de notulen kan je nalezen op 

www.zedelgem.be/gemeenteraad.

Volgende zitting: donderdag 27 juni om 19.30 u.
(gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn)
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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. 


