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Jumelage met Reil
Inhuldiging jumelageboom

Ga je mee naar Reil?

Zedelgem is sinds 2007 officieel verbroederd met Reil in Duitsland,

Wederzijdse bezoeken, zowel van particulieren als van verenigin-

een gezellig wijndorpje in het Moezeldal. Het doel van deze ver-

gen, zijn belangrijk voor het welslagen van de verbroedering.

broedering is de vriendschapsbanden tussen de inwoners te sti-

Zedelgemse verenigingen en feestcomités kunnen op financiële en

muleren. Zowel in Reil als in Zedelgem werd een jumelagecomité

praktische ondersteuning rekenen bij initiatieven in het kader van

opgericht: enthousiaste vrijwilligers die de verbroedering onder-

die jumelage.

steunen en allerlei activiteiten organiseren.

Voor inwoners van Zedelgem organiseren het gemeentebestuur en

Zo had het jumelagecomité in mei een stand op de 1000km voor

jumelagecomité van Zedelgem om de twee jaar een tweedaagse

Kom Op Tegen Kanker, waar wijn uit Reil werd verkocht ten voor-

uitstap naar Reil.

dele van het goede doel.
Dit jaar vindt de uitstap plaats op 30 november en 1 december. Er
Naar aanleiding van 10 jaar jumelage schonk de gemeente Reil

staat een bezoek aan de originele, sfeervolle ondergrondse kerst-

symbolisch een boom aan onze gemeente. We zijn samen overge-

markt in de historische wijnkelders van het romantische stadje

gaan tot de aankoop van een rode beuk en bijhorend infobord, die

Traben-Trarbach op het programma.

een mooie plaats kregen aan het gemeentehuis in Zedelgem.
Er wordt een autocar met 90 plaatsen voorzien en we overnachten
In aanwezigheid van beide burgemeesters en een delegatie uit Reil

allemaal samen in een zeer kwaliteitsvol 3 sterrenhotel. Busreis en

werden de boom en het infobord plechtig ingehuldigd op Pinkster-

overnachting met ontbijt zullen ongeveer 64 euro per persoon kos-

zondag 9 juni.

ten. Hou zeker editie oktober van Zedelgem Magazine in de gaten
voor meer info over de inschrijvingen.

Oproep leden jumelagecomité
Zin om deel uit te maken van de enthousiaste groep
vrijwilligers van het jumelagecomité? Contacteer de
dienst toerisme.
Info
050 288 605 - toerisme@zedelgem.be
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Terugblik op de 1000km voor Kom op tegen Kanker
De trofee voor de langste erehaag van deze
10de editie van de 1000km voor Kom op tegen Kanker ging dit jaar naar Diest.
Zedelgem vormde op 31 mei met bijna
2200 supporters de tweede langste mensenketting voor de pelotons. We werden
door de organisatie Kom op tegen Kanker
gefeliciteerd voor de zeer goede organisatie en het warme onthaal.
De gemeente bedankt alle bezoekers en
deelnemers aan het evenement. Bijzondere dank ook aan de bijna 200 vrijwilligers
en de hulp- en veiligheidsdiensten!
Foto's: Henk Rogiers.
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Kinderopvangwijzer Zedelgem

Als ouder wil je voor je kind een opvang vinden die net zo warm en

Heb je een algemene vraag?

veilig is als thuis. Je wil een opvang waar gewerkt wordt aan een

Dan kan je terecht bij het Loket Kinderopvang Zedelgem. Dit is

stevige basis voor de verdere ontplooiing en ontwikkeling van je

geen opvanginitiatief maar een informatiepunt dat ook beheerder

kindje(s). Daarom is de zoektocht naar de meest geschikte kinder-

is van de Kinderopvangwijzer en ernaar streeft om alle informatie

opvang zo belangrijk.

zo volledig, juist, begrijpelijk en nauwkeurig mogelijk te brengen.

De gemeente investeerde daarom in de website 'Kinderopvangwijzer Zedelgem', die ouders van jonge kinderen helpt in de zoektocht

Contact:

naar geschikte en kwaliteitsvolle kinderopvang. Het doel van de

• 050 25 07 84

website is om vraag en aanbod naar kinderopvang beter op elkaar

• loketkinderopvang@zedelgem.be

af te stemmen.
Via www.kinderopvangwijzer.be/zedelgem kan je:
• Een overzicht van alle kinderopvanginitiatieven uit de gemeente
raadplegen.
• Foto’s bekijken van de opvangruimtes.
• Het totale aanbod aan vrije plaatsen in de opvanginitiatieven
van je gemeente opzoeken.
• De contactgegevens per opvanginitiatief terugvinden zodat je
persoonlijk in contact kan komen.
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Tips voor verenigingen
Fotobeleid in de nieuwe GDPR-wetgeving

poseert voor een foto of wanneer niemand bezwaar maakt op het

Mag je als vereniging zomaar een foto van iemand nemen en on-

ogenblik dat je de foto maakt. Ook sfeerfoto’s kunnen hieronder

line plaatsen? Op 25 mei 2018 trad de GDPR-wetgeving (General

vallen. Pas dus op: het is niet omdat iemand poseert en dus ak-

Data Protection Regulation of de algemene verordening gegevens-

koord gaat met het trekken van de foto, dat die persoon ook toe-

bescherming) in werking. Na de invoering van deze Europese wet

stemming geeft voor de publicatie van de foto (bijvoorbeeld op

stellen heel wat organisaties zich de vraag hoe het nu zit met het

sociale media).

online plaatsen van foto’s. Je weet wel, een voetbalclub plaatst
een trainingsfoto van zijn spelertjes op sociale media, of een an-

Maak je intenties bekend

dere organisatie krijgt bezoekers over de vloer en zet daarvan trots

Een schriftelijke toestemming is aanbevolen bij het nemen of ge-

een foto online. Kan dat allemaal nog zomaar?

bruiken van gerichte beelden in het kader van een besloten kring
(bv. school, sportclub, vereniging ...).
Een alternatief dat minder administratie met zich meebrengt: afficheer bijvoorbeeld volgende duidelijk leesbare tekst op jullie organisaties of evenementen:

“Beste, hier kunnen foto’s worden genomen die gepubliceerd worden in verschillende communicatiedragers van
… (naam vereniging).
Word je in het kader van de privacy liever niet gefotografeerd, geef een seintje aan de fotograaf. Dank.”
Publicatie herroepen
Op zich is er door de GDPR-wetgeving niet zoveel gewijzigd want
ook daarvoor was het zo dat je als persoon geniet van het ‘recht op
Toestemming vragen
Het antwoord is ‘neen’. Je kunt niet zomaar snel je smartphone uit
je broekzak halen, een foto nemen en zomaar online gooien zonder dat de personen op de foto weten dat die online komt. Foto’s
worden beschouwd als persoonsgegevens en net die persoonsge-

afbeelding’ op basis van het recht op privacy en het portretrecht
en was er toen ook al toestemming nodig.
Als gefotografeerde persoon kan je na afloop aan een organisatie
alsnog vragen om de foto te verwijderen om bijvoorbeeld privacy
redenen of als iemand geld lijkt te verdienen met jouw foto.

gevens worden sinds de invoering van de GDPR beter beschermd.
Bedrijven, organisaties en verenigingen hebben dus toestemming

Website evenementen.zedelgem.be

nodig voor ze persoonsgegevens (dus ook foto’s) mogen verwer-

Veel Zedelgemse verenigingen reserveren een zaal of ontlenen

ken. En dus moet je een formeel ‘ja’ krijgen vooraleer je als organi-

materiaal online via evenementen.zedelgem.be. Dit biedt tal van

satie een foto online mag gooien.

voordelen:
• Je kan thuis 24/24 de beschikbaarheid van de accommodaties

Wil je foto’s maken en online zetten van de jeugdleden van je sport-

en het materiaal nagaan.

vereniging? Dan heb je de toestemming nodig van alle ouders in-

• Je kan een reservatie online aanvragen (en annuleren).

dien de kinderen jonger zijn dan 13 jaar. Vanaf 13 jaar kan een kind

• Zodra de aanvraag geaccepteerd of geweigerd is, krijg je auto-

zelf beschikken over zijn toestemming.

matisch een e-mail.

Wil je als organisatie een groepsfoto maken in pakweg een drukke
straat en wil je die online zetten? Dan moet je die in principe alle-

Info: 050 288 330 - evenementen@zedelgem.be

maal om toestemming vragen.
Hoe vraag je toestemming?

De pers uitnodigen op je activiteit?

• Schriftelijk

Als vereniging is het ook leuk om naar aanleiding van

• Mondeling

vieringen of andere activiteiten met je vereniging in de

• Stilzwijgend

lokale krant(en) te verschijnen.
Wil je graag de pers uitnodigen? Je vindt een perslijst op

Toestemming kan dus ook ondubbelzinnig zijn, dit is evenwel
moeilijk bewijsbaar. De toestemming is stilzwijgend als iemand
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OPENBARE WERKEN

Heropwaardering lus De Linde
Vanaf de maanden augustus en september zal
de gemeente openbare werken starten in ‘lus
De Linde’, die gevormd wordt door de Gentweg,
Schattingbeekstraat, Lindestraat en Sprinkelhoevestraat. Door deze vernieuwingswerken
zullen deze straten een stevige opwaardering
kennen.

Masterplan wijk De Linde
De werken zijn een eerste fase van het masterplan dat werd opgemaakt voor deze wijk.
Wat houden de werken in:
• Heraanleg van voetpaden en opritten
• Aanpassing van een deel van de wegenis van
de betrokken straten
• Verkeersvertragende ingrepen door wegversmallingen
• Aanplanten van groen.
Dit project openbare werken werd tijdens een
bewonersvergadering in februari toegelicht
aan de buurtbewoners, die vragen konden stellen en ook input hebben gegeven.

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

De Bosserij

Komende zomer worden werken uitgevoerd aan de laagspan-

der zijn. Meer info in een volgende editie.

In de Bosserij zal er in de loop van de maand september enige hin-

ningsinstallaties in De Groene Meersen, De Bosserij en De Strooien
Hane. Deze werken kaderen in het voldoen van wettelijke verplich-

Verenigingen worden verwittigd

tingen en zullen enige hinder veroorzaken.

De verenigingen zullen door de gemeentelijke diensten zoals de

Deze werken - zoals aangekondigd in het magazine van juni - zitten

sportdienst geïnformeerd worden en kunnen met vragen of voor

mooi op schema.

bijkomende informatie contact opnemen via sport@zedelgem.be
of 050 288 603.

Hierbij nog een stand van zaken:

De Strooien Hane

Nieuwe vloer voor kinderdagverblijf 't Kaboutertje

• Week 1 juli: beperkte hinder in de sporthal. Sporthal sluit niet.

Omdat de oude linolium vloer in kinderdagverblijf 't Kaboutertje in

• Week 8 juli: jaarlijks verlof cafetaria; van deze sluitingsperiode

Aartrijke aan vervanging toe was, wordt deze vervangen door een

wordt gebruik gemaakt om er de nodige werken en ook (nieuwe)

gietvloer. Een gemeentelijke investering van 18.047,15 euro om de

buitenschrijnwerken uit te voeren.

kwaliteit van de gemeentelijke kinderopvang infrastructuur nog te

• Week 15 juli: ontmoetingscentrum gesloten.

verbeteren.

• Week 5 augustus: wegens vernieuwen van de verlichting is de
sporthal niet bruikbaar.

De werken worden uitgevoerd tijdens de sluitingsperiode (22 juli
tot 9 augustus).

De Groene Meersen
• Van 13 tot 28 juli: zomerverlof zwembad; er wordt van de gelegenheid gebruik gemaakt om ook de nodige werken aan de elektriciteit uit te voeren.
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BIBLIOTHEEK

Zomerbar
met optreden Orlando

De zomer wordt in de bibliotheek terug
goed ingezet met een muzikaal optreden.
Dit jaar treedt Orlando op als een rondwandelend orkestje. Ze laten je genieten
van tijdloze klassieke melodieën, wereldmuziek, folk en zigeunermelodieën. De

De zomer van Vlieg

vertolking is verfrissend en zonder preten-

Dit jaar kunnen de kinderen weer op zoek naar een schat van Vlieg in de

tie, soms eigenzinnig, vooral dramatise-

bibliotheek. Neem tussen 1 juli en 31 augustus deel aan een zomerse

rend en ook improviserend.

zoektocht van ‘Schatten van Vlieg’ en verzamel een smaakboekje boordevol spelletjes. Volg je het smaakparcours en vind je de schatkist? Dan

Wanneer: 2 juli 2019 - 17.00 u.

maak je kans op heerlijke prijzen.

Waar: Bibliotheek, Stadionlaan 50
(in de leestuin)

Wanneer: 1 juli tot 31 augustus 2019, tijdens de openingsuren

Prijs: gratis

Leeftijd: 4 tot 12 jaar

Info: 050 20 80 08 -

Waar: Bibliotheek, Stadionlaan 50

bibliotheek@zedelgem.be

Prijs: gratis
Info: 050 20 80 08 - bibliotheek@zedelgem.be -

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.

www.schattenvanvlieg.be

'KWIJT'
Voorstelling n.a.v. Wereld Alzheimer Dag
Robbe Malschaert en Koen Dewulf brengen deze liedjesvoorstelling over dementie die
het midden houdt tussen comedy, cabaret en theater. Een humoristische insteek wordt
afgewisseld met gedichten, liedjes met gitaar ondersteund, die speciaal voor deze voorstelling zijn gecomponeerd.
'KWIJT' is herkenbaar en brengt dementie onder de aandacht op een manier die ons aan de betere kleinkunst
doet denken.
I.s.m. de lokale dienstencentra.
Wanneer: 19 september - 20.00 u.

Wanneer: 6 en 20 juli & 3 en 17 augustus,

Waar: bibliotheek, Stadionlaan 50

telkens van 11.00 tot 12.00 u.

Prijs: 5 EUR

Waar: bibliotheek, Stadionlaan 50

Info: 050 20 80 08 - bibliotheek@zedelgem.be

Prijs: gratis (inschrijven niet nodig)
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Cultuurseizoen 2019-2020
K

unnen we je verleiden? Ben je ook in de wolken over ons nieuw cultuurprogramma?
Dan is onze opzet geslaagd. Omdat we weten dat jullie hartstochtelijk trouw zijn en
best regelmatig zin hebben in een avontuurtje, kozen we voor het nieuwe seizoen ook
een aantal gedurfde voorstellingen.
We hopen dat je ons programma weer omarmt en de liefde voor cultuur met ons blijft
delen.

Programma
6 juli 2019

'Vlaanderen Feest!': 'Want de roos overleeft' (hommage aan Ann Christy)

muziek

5 EUR*

13 september 2019

Wannes Cappelle, broeder Dieleman & Frans Grapperhaus: 'Dit is de bedoeling'

muziek

19 EUR

11 oktober 2019

Tania Poppe: 'Onder druk'

cabaret

13 EUR

29 oktober 2019

Nic Balthazar, Bert Huysentruyt & Annebelle Dewitte: 'Badaboem'

familie (+6)

7 EUR

9 november 2019

Steiger: '#locations'

muziek

13 EUR

22 november 2019

Lynn Van Royen & Peter De Graef: 'Het Koninkrijk van Henry Darger'

theater

15 EUR

7 december 2019

Marc Erkens: 'Waar muziek echt over gaat'

lezing/muziek

13 EUR

24 januari 2020

Marcel Vanthilt: 'Playlist 2019'

lezing/muziek

15 EUR

15 februari 2020

Rode Boom: 'Ongekende confidenties'

theater

13 EUR

23 februari 2020

Casier & Dies: 'Moes'

familie (1,5 - 5)

7 EUR

14 maart 2020

Passerelle: 'Double bill'

dans

13 EUR

26 maart 2020

Liefde voor Piaf: 'Toujours aimer'

muziek/senioren

13 EUR*

24 april 2020

Isolde: 'Cartes postales'

muziek

19 EUR

15 mei 2020

Begijn Le Bleu: 'Toch bedankt'

comedy

13 EUR
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Praktisch
Seizoensbrochure

Abonnementsformules

Alle informatie over de voorstellingen kan je nalezen in de nieu-

Een abonnement bestaat uit minstens 4 verschillende voorstellin-

we cultuurbrochure. Heb je in het verleden al tickets besteld voor

gen en wordt in één keer geboekt. Deze formules met korting op

een voorstelling in Zedelgem, dan kreeg je de gedrukte versie al

de standaardprijs zijn mogelijk:

in de bus. Je vindt ze ook op www.zedelgem.be/tickets of op de

• vanaf 4 verschillende voorstellingen: 15% korting

verschillende gemeentelijke locaties.

• vanaf 6 verschillende voorstellingen: 20% korting
• vanaf 8 verschillende voorstellingen: 25% korting

Prijzen
Korting op de standaardprijs (zie tabel vorige pagina):
• -26 jaar: 5 EUR korting of 50% korting bij aankoop van een
lastminuteticket de dag zelf.

De korting wordt automatisch berekend bij de reservatie aan
standaardprijs, ook bij online reservatie. Op de familievoorstellingen wordt geen extra abonnementskorting verleend.

• 65+: 1,50 EUR korting (ook voor houders van een PlusPas).
• Leden Gezinsbond: 1,5 EUR korting op familievoorstellingen.

Ticketverkoop

• Erkende Zedelgemse verenigingen krijgen 15% korting bij aan-

Tickets kan je kopen

koop van 10 tickets of meer (voor dezelfde voorstelling).
• Houders van een European Disability Card hebben recht op een

• online via www.zedelgem.be/tickets
• via tickets@zedelgem.be

gratis ticket. De kaart vraag je aan bij handicap.belgium.be of

• op het nummer 050 28 83 30

via het gemeentehuis.

• in het gemeentehuis, Pater Amaat Vynckeplein 1.

• Ben je lid van een erkende Zedelgemse vereniging waarmee
we samen een activiteit organiseren (zie brochure), dan krijg je

Wil je online tickets reserveren? Je vindt een handleiding op
www.zedelgem.be/tickets.

misschien korting via deze vereniging.
Betaal bij voorkeur met bancontact of cultuurcheques betalen
Kortingen zijn niet cumuleerbaar. Je recht op korting dien je te

(contant of via overschrijving is ook mogelijk). Bij online reserva-

vermelden en aan te tonen bij reservatie van tickets. Ook net voor

tie kom je terecht op de betaalpagina van BruggePlus.

de voorstelling kan je gevraagd worden dit aan te tonen.
Na betaling kan het tarief niet meer gewijzigd worden. Verkochte
tickets worden niet teruggenomen.
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Vlaanderen Feest!
'Want de roos overleeft'

© Fred Debrock

Gewijzigde locatie!

Hommage aan Ann Christy door
JackoBond, Sandrine, Maggie MacNeal
en Barbara Dex
Ann Christy heeft ontelbare harten gestolen in Vlaanderen. Veel

Toegankelijkheid

van haar nummers zijn ware klassiekers geworden. Nog steeds

We vinden het heel belangrijk dat iedereen kan deelnemen aan

worden ze gecoverd en scoren ze hoog in de hitparades.

onze activiteiten, ook als je een fysieke beperking hebt. Om je het

Haar aandacht voor mooie melodieën en sterke teksten, ge-

nodige comfort te kunnen bieden, is het wel nuttig om telefonisch

combineerd met een unieke stem, maakten haar tot een grote

of via e-mail te reserveren. Zo kunnen we voor jou de beste plaats

chansonnière. ‘De roos’, een prachtige vertaling van Johan Ver-

zoeken.

minnen, werd haar grootste hit.

Locatie

JackoBond, Sandrine, Maggie MacNeal en Barbara Dex graven

Alle voorstellingen vinden plaats in GC De Groene Meersen, tenzij

met de eigenzinnigheid van de zangeres zelf in het rijke repertoire

anders vermeld.

van Ann Christy. Ze brengen interpretaties van bekende en minder 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).

Wanneer: 6 juli 2019 - 20.30 u.
Waar: GC Jonkhove, Aartrijksestraat 9, Aartrijke
Prijs: 5 EUR
Tickets: www.zedelgem.be/tickets tickets@zedelgem.be - 050 288 330 of in het gemeentehuis

Dienst cultuur
050 288 605
cultuur@zedelgem.be
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Zwemschool vanaf september
Ga je in september naar het eerste leerjaar en vind je zwemmen
leuk? Kom dan vanaf september naar de zwemschool. Je maakt
kennis met verschillende zwemstijlen, werkt aan je conditie ...
Dit alles op een recreatieve en toffe manier.
De lessen duren 50 min. en worden begeleid door gediplomeerde
lesgevers. Je bent verzekerd door de ISB-sportverzekering.
De kostprijs bedraagt 100 EUR. De lessen starten op maandag 9
september (lesrooster: www.zedelgem.be/zwemschool). Er is geen
les tijdens schoolvakanties en op feest- en sluitingsdagen.
MAANDAG

Zwemcursussen voor kinderen
tijdens de zomervakantie

DINSDAG

17.30 - 18.30 u.
(nieuwe lln. 1ste, 2de, 3de leerjaar)
18.30 - 19.30 u. (3de en 4de leerjaar)
19.30 - 20.30 u. (middelbaar)

Zwemschool 1

18.30 - 19.30 u.

Zwemschool 3

Zwemschool 2
Zwemschool 4

Enkele afspraken:

Tijdens de zomervakantie organiseert de sportdienst opnieuw drie

• Breng je eigen zwembril mee.

zwemcursussen voor beginners in De Groene Meersen. Alle kinde-

• De kleedruimte is geen speelplaats.

ren die vanaf 1 september naar het 1ste leerjaar gaan (en oudere

• Vijf minuten voor de start van de les kan naar binnen om je om

kinderen), kunnen er de schoolslag leren zwemmen.

te kleden.
• Als je de les vroeger verlaat, vraag je dit vooraf aan de lesgever.

Elke zwemcursus omvat 10 lessen, die iedere werkdag plaatsvinden van 13.30 tot 14.15 u. (geen les in het weekend).

• Verwittig de lesgever bij de start van de les over mogelijke medische problemen.
• Waardevolle voorwerpen laat je thuis, de sportdienst is niet ver-

• cursus 1 (juli 1): van vrijdag 28 juni t.e.m. woensdag 10 juli
Let wel: er is geen les op donderdag 11 en vrijdag 12 juli
(lestijd op andere dagen wordt met 5 minuten verlengd)

antwoordelijk voor diefstal of schade.
• Stoppen met de cursus of een les missen geeft geen recht op
teruggave van het cursusgeld.

• cursus 2 (aug. 1): van maandag 29 juli t.e.m. vrijdag 9 augustus
• cursus 3 (aug. 2): van maandag 19 t.e.m. vrijdag 30 augustus

Zwemtest voor nieuwe leden
Ben je nog geen lid van de zwemschool, dan moet je een zwemtest

Waar: zwembad De Groene Meersen, Stadionlaan 48, Zedelgem

doen. Slaag je voor de test, dan kan je inschrijven voor de zwem-

Wanneer: elke werkdag van 13.30 tot 14.15 u.

school. De zwemtest omvat:

Prijs: 25 EUR per cursus

• Springen in diep water

Inschrijven: inschrijvingen.zedelgem.be.

• Drijven op buik en rug
• 3 lengtes zwemmen met de juiste coördinatie
Waar: zwembad De Groene Meersen, Stadionlaan 48, Zedelgem
Wanneer:
- zwemtest: maandag 2 september om 16.45 u.
- lessen: vanaf maandag 9 september

Info

Prijs: 100 EUR voor de lessenreeks (te betalen voor de 1ste les)

sport@zedelgem.be

Inschrijven:

050/20 99 01 - sport@zedelgem.be

- zwemtest (tot 30 augustus): via sport@zedelgem.be
- lessen (vanaf 28 juni): inloggen of account aanmaken op
inschrijvingen.zedelgem.be. Na je inschrijving voor de lessen
ontvang je een e-mail met een factuur die je via overschrijving kan
betalen (binnen de 2 dagen).
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Speelzones in Zedelgem
Het hele jaar door kunnen kinderen, jongeren en hun begeleiders

Plaisiersbos

in onze gemeente genieten van verschillende speelzones:

Laat je helemaal tot rust komen in het gemengde loofbos in Velde-

• Speelbos Vloethemveld (Zedelgem)

gem. Naast de mooie wandelpaden is er ook een speelbos voor-

• Speelbos Merkenveld (Zedelgem-Loppem)

zien in het zuidelijke deel van het Plaisiersbos.

• Speelbos Plaisiersbos (Veldegem)
• Natuurspeelplaats Pierlapont (Loppem)

Natuurspeelplaats Pierlapont

• Doolhof aan het Kasteel van Loppem

De natuurspeelplaats Pierlapont is een natuurlijke speelzone waar
kinderen zich kunnen uitleven op het evenwichtsparcours met wa-

In speelzones in het bos mag je vrij spelen en dus de paden verla-

ter als spelelement. De natuurspeelplaats ligt op het fietsroutenet-

ten. Je mag er kampen bouwen of zelfs een touwenparcours aan-

werk en is enkel te voet of met de fiets bereikbaar. Het is de ideale

leggen, zolang je na de activiteit alle constructies weer verwijdert

locatie voor een gezellige picknick in het groen.

en de plek in zijn oorspronkelijke staat verlaat.

Je vindt de natuurspeelplaats bij een van de geboortebosjes in

Speelbos Vloethemveld
Vloethemveld is een prachtig natuurgebied van het Agentschap

Zedelgem, vlakbij de kijkboerderij De Pierlapont in de Zeedijkweg
in Loppem.

Natuur en Bos, ideaal voor een daguitstap. Het gebied bestaat uit

Doolhof

bos, heide, schrale graslanden en waterpartijen met als kers op

De doolhof, een rechthoek van 65 op 25 meter bestaande uit 1,5

de taart een speelzone ingericht voor kinderen. Verschillende toe-

kilometer groene en rode haagbeuken, is bij het grote publiek on-

gangspoorten met dieren in houtsnijwerk verwelkomen jou en je

getwijfeld het bekendste onderdeel van het Park van Loppem.

kroost in een avontuurlijk en leuk ingericht stuk bos met tunnel en

Na geduldig zoeken vind je rust onder de brede kruin van een cen-

heuvel, totempaal en allerlei houten speeltoestellen, kortom een

trale boom. Kan jij ook je weg vinden?

aangename plek waarin heel wat te ontdekken valt.

De Doolhof is open van de paasvakantie t.e.m. de herfstvakantie.

Meer informatie op www.natuurenbos.be/vloethemveld.

Info en reservatie:

Merkenveld (Hopper Scoutscentrum)
Dit is een privaat speelbos, dat hoort bij het Hopper jeugdverblijf-

- 0498 17 13 09 - onthaal@zedelgem.be (doolhof)
- 050/82.22.45 - info@kasteelvanloppem.be (kasteel)
Openingsuren en toegangsprijzen: www.zedelgem.be/doolhof.

centrum en dus gebruikt wordt door de groepen die er logeren. Op
aanvraag bij Hopper Merkenveld kunnen ook andere groepen er

Info over alle speelzones:

gebruik van maken.

»» 050 288 330 - milieu@zedelgem.be
»» www.zedelgem.be/domeinen-parken-en-bossen

Voor meer informatie kan je terecht op de website
www.hopper.be/nl/jeugdverblijf/merkenveld.
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VEILIGHEID

Alcoholtest in 2 seconden
De pré-test alcoholcontrole wordt nu al een zestal jaar uitgevoerd

Zijn er voordelen aan die test?

door de politie. Wij vroegen politieagent Jan Bruynooghe wat

"Het voordeel aan die pré-test is dat wij het kunnen uitvoeren in

meer informatie over die test.

een veel kortere tijdspanne, het duurt 2 seconden. Zo kunnen we
in weinig tijd veel bestuurders controleren. Bij een gewone adem-

Wat is een pré-test bij een alcoholcontrole?

test duurt dit veel langer."

"Een pré-test alcoholcontrole is een test waarbij het toestel meet
of er alcohol in de omgevingslucht in de wagen aanwezig is. Die

Zijn er ook nadelen aan verbonden?

test wordt uitgevoerd met de intoximeter. Het toestel wordt naar

"Gezien het toestel alcohol detecteert in de omgevingslucht kan er

de bestuurder gehouden en wij vragen de bestuurder in de richting

een vals positief resultaat zijn. Iemand in jouw auto kan immers te-

van het toestel te blazen op een afstand van ongeveer 10 cm. Daar-

veel gedronken hebben. Geen schrik hiervoor, dit positieve resul-

bij wordt de adem maar ook de omgevingslucht voor de persoon

taat is slechts een indicatie. Na een positief resultaat moet steeds

gemeten door het toestel. Bij de minste indicatie, zelfs beneden de

een officiële ademtest afgelegd worden die bepaalt of je onder in-

strafbare grens, slaat het toestel op alarm en wordt er overgegaan

vloed aan het sturen bent."

tot een officiële ademtest. Weet dat je voor deze officiële ademtest
Politiezone Het Houtsche

een kwartier uitstel mag vragen."

050 820 800
politie@hethoutsche.be

Snelheidscontroles juli/augustus
02/07: Aartrijke en Zedelgem

01/08: Zedelgem en Aartrijke

08/07: Aartrijke en Zedelgem

06/08: Aartrijke en Zedelgem

10/07: Aartrijke, Loppem en Zedelgem

08/08: Aartrijke, Loppem en Zedelgem

16/07: Veldegem, Zedelgem en Loppem

12/08: Veldegem, Loppem en Zedelgem

19/07: Veldegem, Zedelgem en Loppem

21/08: Loppem, Zedelgem en Veldegem

22/07: Zedelgem en Loppem

22/08: Zedelgem en Loppem

29/07: Zedelgem, Veldegem en Loppem

28/08: Zedelgem, Veldegem en Loppem
29/08: Aartrijke en Zedelgem

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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AGENDA

Agenda

28/07 & 20/08
Klavertje Vijf:
heerlijk fietsen langs kastelen, abdijen, kapellen ...
Samen met gidsen Raf Devriendt en Jan Verplancke lanceerden

historische hoeves en herbergen van. Zoals ’t Hof van Steelandt,

de diensten toerisme en cultuur 'Klavertje Vijf', een verbindend

de ‘Swarten Hoop’ waar je tijdens het Ancien Regime maar be-

project met wandelingen en fietstochten op het grondgebied Ze-

ter niet voor de vierschaar moest verschijnen, ‘t Pastoriegoed, ‘t

delgem, door elk van de 5 dorpskernen en met een uitrol in de

Evershof, Vuylvoorde, het opperhof ’t Klokhof met zijn neerhof

komende 5 jaar. De eerste activiteit was een wandeling door de

‘Ter Pierlapont’, Hof de Rode Poort of Kasteel van Breda, de Lange

dorpskern van Zedelgem. Als tweede in de rij van Klavertje vijf

Haaghe, goed bekend bij Karel de Stoute …

komt de fietsrondleiding rond de dorpskern van Loppem aan de

Misschien geraken we wel in ’t Vaeghevier’, de historische hoeve

beurt. Een wandeling in de dorpskom volgt later.

waarvan de eerste vermelding terug gaat naar 1719, precies 300
jaar geleden.

Vanaf de 18de eeuw verliezen burchten hun functie en komen

Maar ook de oorlogsjaren lieten hun sporen na, de vele bunkers,

woonkastelen in de plaats. Wanneer rijkere burgerij in de 19de

de Pioniersparken, Kriegslazaretten, de bouwmaatschappij van

eeuw de stijl van de adel gaat kopiëren rijzen de zomerverblijven

de nazi’s: de Organisation Todt, het Scheuremanspark, de rege-

als paddenstoelen uit de grond.

ring van Loppem …

Het rustige en bosrijke Loppem was een geliefkoosde plaats waar
de Brugse elite een ‘speelgoet’ of ‘huys van playsance’ met ‘lust-

Doen sommige namen je wenkbrauwen fronsen? Tijd om op zoek

tuin’ liet bouwen. Groot genoeg om er tijdens de zomer met hun

te gaan naar de boeiende geschiedenis en leuke verhalen die er

kroostrijke gezin te wonen, er vrienden te ontvangen en liefst ook

achter schuilen.

nog om deze te overbluffen.

Net als de adel vroeger zoeken we de natuur op, snuiven we de

De namen ‘huys van plaisance’ en ‘lusttuin’ verraden al dat het er

frisse lucht op en beleven we een aangename en zorgeloze na-

leuk aan toe ging: tuinfeestjes, vieruurtjes, tuinspelen …

middag waarbij een koffie, thee, frisdrank of biertje niet mag ont-

De zorgvuldig aangelegde tuinen in Franse of Engelse stijl met

breken.

ijsgrotten, oranjerieën, theehuisjes en bijhorend huispersoneel
zorgden voor een zorgeloos sfeertje. In een doolhof, die staat

Tekst: Raf Devriendt, gids

voor een levensweg, kon je lekker verdwalen. Of is de doolhof van
Loppem een labyrint?

Wanneer: 28 juli en 20 augustus 2019 - 13.30 u.

Deze ‘beau monde’ liet in Loppem een omvangrijk patrimonium

Waar: samenkomst aan de parking van sportcentrum

na. We fietsen langs Kastelen, Kapellen en Kloosters (samen K3

De Strooien Hane in Loppem.

nietwaar) zoals het Kasteel van Loppem, Ter Loo, Emmaüs, Ter

Prijs: 5 EUR (gratis tot 12 jaar)

Mote … Daarnaast stichtten zij ook abdijen zoals deze van Zeven-

Inschrijven: www.zedelgem.be/tickets of via het onthaal in het

kerken en Bethanië.

gemeentehuis: 050 288 330 - onthaal@zedelgem.be.

Maar het was niet voor iedereen rozengeur en maneschijn. Er
moest ook hard gewerkt worden, en daar getuigen nog heel wat
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AGENDA

17/08

10/08

Bijenexcursie

Wij(k)lopen: Batjesloop

Regionaal Landschap Houtland organiseert i.s.m. Aculea een bijenexcursie in het Brug-

Loopwedstrijden voor kinderen (kidsrun:

se Ommeland (Beisbroek en het Rode-dopheidereservaat) onder begeleiding van Jens

1 en 2 km) en volwassenen (batjesloop:

D’Haeseleer (Natuurpunt studie).

5 en 10 km) tijdens de batjes/kermis in

De excursie is gericht op natuurliefhebbers die willen bijleren over de determinatie en

Zedelgem dorp.

veldkenmerken van wilde bijen. Voorkennis is meegenomen maar niet vereist.
Alle praktische informatie vind je op
Waar: afspraak aan domein Beisbroek, parking Diksmuidse Heerweg

www.zedelgem.be/batjesloop-zedelgem

(tussen Zeeweg en E40)
Wanneer: 10.00 tot 17.00 u.

Wanneer: Vanaf 13.00 u.,

Prijs: gratis (graag inschrijven)

eerste wedstrijd start om 14.00 u.

Inschrijven: www.rlhoutland.be/kalender/139 (op die pagina ook extra informatie)

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

Fiesta
Mondial
7 september 2019
De Braambeier

Loppemsestraat 14A, Zedelgem
14.30 - 16.00 u.
• pannenkoeken
• Banda Latina Cubana (duo-optreden/dans)
15.00 - 18.30 u.
Workshops: kinderkapsels, grime, clown ...
16.00 - 19.00 u.
• Picking Combo (optreden)
• Berimbao (optreden)
19.00 - 21.30 u.
Banda Latina Cubana (kwartet-optreden/dans)
21.30 - 23.00 u.
DJ Chris
NIEUW - vanaf 18.00 u.
‘Solymundo Street Food’: eetstandjes
• aperitief
• proeven van 7 internationale gerechtjes
• dessert

18 EUR (kinderen: 9 EUR) | Info en inschrijvingen: 050 28 86 04 - solymundo@zedelgem.be
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07/07

06/08

09-10-11/08

Hoevesmoefeltocht

Op stap in Doeveren

Zilleghemse Batjes

Fietstocht door het platteland om en

Laagdrempelige gezinswandeling met

Thema: Wild West Batjes, met de ge-

rond Zedelgem (afstand ongeveer 28

uitleg. Org.: Natuurpunt.

kende klassiekers: wielerwedstrijd, de

km) met ‘smoefelhaltes’. Bij aankomst

‘retro’ Batjesfuif, Kidsrun en Batjesloop,

is er een tombola voor alle deelnemers

Waar: afspraak aan de hoofdingang van

avondmarkt, dorpsspel ‘de trots van

(1ste prijs: fiets). Vanaf 15.30u: cafetaria

Doeveren (Sijslostraat, Waardamme;

Zedelgem’ ...

met o.a. oliebollen. Gezellig samenzijn

voor de brug over de E403 rechts,

ook voor niet-fietsers.

richting Ruddervoorde)

Org.: Batjescomité Zedelgem

Wanneer: 19.30 u.

Info: www.batjeszedelgem.be

Waar: hoeve Etienne en Hilda

Info: info@natuurpuntzedelgem.be -

Vanhoutte–Dhondt,

0470 80 25 65

Groenestraat 139, Zedelgem
Wanneer: vrije start tussen
13.00 en 14.30 u.

Activiteiten dienstencentra

Prijs: 6 EUR (kinderen: 3 EUR)

24/07: bezoek doolhof (wandeling)

Zoete zonde

Org.: KVLV Zedelgem

13.45 u.: verzamelen aan De Pasterelle,

De Braambeier: woe 03/07 (banana

Inschrijven: aan de start

vertrek om 14.00 u. Prijs: 1,50 EUR.

split), di 16/07 (coupe advocaat), woe

Personen met een rolwagen kunnen ook

07/08 (coupe aardbeien) en di 20/08

mee. Wij zoeken ook nog vrijwilligers om

(roomsoesjestaart).

de rolwagens te helpen duwen. Neem

Jonkhove: di 23/07 (coupe aardbeien),

Op verkenning met de fiets

hiervoor contact op met een van de

do 08/08 (rijsttaart) en di 27/08 (Brussel-

30 km in en om Aartrijke met meerdere

dienstencentra.

se wafel).

13/07

haltes met uitleg over landschap, natuur.
Waar: afspraak aan Jonkhove

De Pasterelle: di 09/07 (coupe aardbeien)
08/08: grote gezelschapsspellen

en di 20/08 (Bresiliennetaart).

De Pasterelle (13.30 u.) - Gratis

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

Wanneer: 14.00 u.

Tot 3 werkdagen vooraf inschrijven.

Org.: Natuurpunt Zedelgem

15/08: uitstap Trip & Trap naar de

Info: info@natuurpuntzedelgem.be –

Sint-Rochusverlichting in Aarschot

11/09: uitstap Trip & Trap naar de

0474 29 87 06

Vertrek om 13.00 u. met de bus vanuit

Kustschlagerfestival in De Panne

Aartrijke (Sportlaan). Prijs: 25 EUR.

Vertrek om 9.15 u. aan station Zedelgem.

I.s.m. OKRA.

Prijs: 44 EUR. Inschrijven via verantwoor-

Inschrijven en betalen via het onthaal in

delijken Trip & Trap of De Braambeier.

03/08
Kaartfietstocht

De Braambeier, Agnes Degang van Trip &

Over alle deelgemeenten (36ste editie).

Trap of Denise Devreese van OKRA.

De kampioen ontvangt een trofee en een

Line Dance
Elke woensdag in De Braambeier (t.e.m.

geldprijs. Op de 5de en laatste kaarting

21/08: volksnamiddag met Vlaamse

17/07) en op 26/07 in Jonkhove.

is er ook een kleine gratis tombola

schlagers en volksspelen

14.00 - 16.00 u.

voorzien.

In De Braambeier om 14.00 u. (deuren

2,50 EUR - koffie/thee inbegrepen.

om 13.30 u.).
Waar: afspraak op de speelplaats van

Prijs: 2,50 EUR (incl. koffie/thee)

de kleuterschool, Sint-Laurentiusstraat,

Inschrijven tegen 19/08.

Graag inschrijven voor de
activiteiten van de diensten-

Zedelgem
Wanneer: 8.30 u.

29/08: wandelen

Prijs: 2,50 EUR (incl. verzekering; drank

13.45 u.: verzamelen aan De Pasterelle,

niet inbegrepen); voor 12,50 EUR p.p.:

vertrek om 14.00 u. - Gratis

maaltijd (kip, friet, drank)

(activiteit afhankelijk van het weer)

Org.: KWB

centra (tenzij anders vermeld):
• de.braambeier@zedelgem.be
050 25 22 40
• jonkhove@zedelgem.be

Inschrijven: tegen 31/07

Kookworkshop

via 0476 33 77 63 of 0478 57 68 64

In De Pasterelle. Vrijdag 26/07: broodpudding; vrijdag 09/08: zomerdessert.

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

Telkens van 10.00 tot 12.00 u. - 5 EUR
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KORTE BERICHTEN

Sluitingsdagen zomerperiode
Alle gemeentelijke diensten zijn gesloten op donderdag 11 juli en op
donderdag 15 augustus en vrijdag 16 augustus. De deelgemeenten zijn
gesloten van donderdag 11 juli t.e.m. vrijdag 16 augustus.
Uitzonderingen:
• de dienstencentra zijn ook gesloten op vrijdag 12 juli
• de bibliotheek en het containerpark zijn open op vrijdag 16 augustus
• de kinderdagverblijven zijn enkel op 15 augustus gesloten
en tijdens het jaarlijks verlof (22 juli t.e.m. 9 augustus)
Sluitingsdagen sportcentrum/zwembad De Groene Meersen:

Sluitingsdagen uitleenposten bibliotheek:

- op donderdag 11/07 (Vlaamse Feestdag);

- Aartrijke: van zaterdag 27 juli t.e.m. woensdag 7 augustus

- van zaterdag 13/07 t.e.m. zondag 28/07 (jaarlijks verlof)

- Loppem: Van woensdag 14 augustus t.e.m. zaterdag 24 augustus

- op donderdag 15/08 (O.L.V. Hemelvaart).

- Veldegem: Van woensdag 14 augustus t.e.m. zaterdag 24 augustus

PMD-sorteerregels veranderen nog niet
Sinds 1 juni mag er in de regio’s Roeselare, Oostende en het Meetjesland meer in de blauwe
PMD-zak. Maar in de negen steden en gemeenten aangesloten bij IVBO - Beernem, Blankenberge, Brugge, Damme, De Haan, Jabbeke,
Oostkamp, Zedelgem en Zuienkerke - blijven
de sorteerregels nog even dezelfde. MIROM,

Oud-burgemeester
Roland Packo overleden
De heer Roland Packo, gewezen burgemeester van onze gemeente, is overleden. Hij was burgemeester tijdens de
legislatuur 1988-1994 en was daarvoor
ook schepen.

IVOO en IVM maken deel uit van de nieuwe
golf afvalintercommunales die nu al de overstap maken naar de nieuwe blauwe zak.
Voor inwoners van het werkingsgebied van IVBO is het nog wachten tot begin 2020.
De uitbreiding van de PMD-sorteerregels wordt stap voor stap over het hele land ingevoerd door Fost Plus, de organisatie die verantwoordelijk is voor de inzameling, sortering
en recyclage van huishoudelijk verpakkingsafval. Op die manier krijgen alle schakels in de
afvalketen voldoende tijd om zich hierop voor te bereiden.
Als gevolg van de gefaseerde invoering kunnen de PMD-sorteerregels in aangrenzende
gemeenten verschillen naargelang de afvalintercommunale waartoe ze behoren. Zo mogen bijvoorbeeld in Oostkamp, dat behoort tot het werkingsgebied van IVBO, voorlopig
nog steeds enkel plastic flessen en flacons in de blauwe zak, terwijl de inwoners van de
aangrenzende gemeenten Wingene, Lichtervelde en Torhout (MIROM) voortaan wel plastic schaaltjes, vlootjes, potjes, zakjes en folies mogen inzamelen. Eenzelfde scenario doet
zich voor in De Haan, Jabbeke en Zedelgem, terwijl aan oostelijke zijde van de IVBO-regio
Beernem en Damme grenzen aan het Meetjesland waar de nieuwe blauwe zak ondertussen een feit is.
Afvalintercommunale IVBO roept inwoners uit de regio Brugge en Ommeland dan ook op
om aandachtig de sorteerregels te raadplegen. Je vindt ze op de afvalkalender of online
via www.ivbo.be en www.betersorteren.be.
De huidige sorteerregels voor PMD houden in dat naast de metalen verpakkingen en
drankkartons nog steeds enkel en alleen plastic flessen en flacons – en geen andere plastic verpakkingen – in de blauwe zak thuishoren. De ophalers van IVBO onderwerpen aangeboden PMD-zakken tijdens de ophaalrondes steeds aan een visuele controle; zakken
met een foute inhoud zullen een rode sticker krijgen en worden niet meegenomen zodat
het recyclageproces niet verontreinigd wordt.
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De gemeente betuigt haar medeleven
aan de familie, vrienden en kennissen
van de overleden oud-burgemeester, en
aan haar inwoners.
De uitvaartdienst vond plaats op 15 juni
in de Sint-Eligiuskerk op Zedelgem - De
Leeuw.

IN DE RAND VAN DE RAAD

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

Kinderzorg

Korpschef Eddy Van Daele en commissaris Alain Van Acker van po-

De gemeenteraad keurt de erkenning, de oprichting en de concrete

litiezone Het Houtsche lichten het veiligheidsbeeld 2018 binnen de

samenstelling van het Lokaal Overleg voor de Kinderopvang goed.

politiezone en de gemeente toe.

Algemeen directeur

Interpellatie van de groenfractie
in verband met Ventilus

Organisatiebeheersing - De gemeenteraad neemt kennis van de

Een inwonerspetitie wordt in ontvangst genomen. De bevoegde

uitvoering van:

schepen laat weten dat door de gemeente de nodige expertise

- het plan van aanpak informatieveiligheid en van de geplande be-

ingehuurd wordt om in te zetten op een onderzoek naar alterna-

heersmaatregelen voor het komende jaar

tieven en vraagt om officiële klachten in te dienen bij de Vlaamse

- de rapportage door de algemeen directeur van de resultaten van

overheid en om deze ook aan het gemeentebestuur kenbaar te

de zelfevaluatie uitgevoerd binnen het goedgekeurde kader orga-

maken.

nisatiebeheersing en van de actieplanning juni 2019 - mei 2021 met

De burgemeester besluit dat de gemeente de bezorgdheden van

de prioritaire verbeteracties die voortvloeien uit de zelfevaluatie.

haar inwoners ondersteunt en dat de gemeente haar inwoners zal
informeren over het advies dat zij eind juni moet formuleren naar

Juridische zaken

de Vlaamse overheid.

De gemeenteeraad keurt de deontologische code van de mandatarissen goed en stelt de deontologische commissie voor manda-

Een uitgebreide versie van de notulen kan je nalezen op

tarissen samen.

www.zedelgem.be/gemeenteraad.

Personeel

Volgende zitting: donderdag 22 augustus om 19.30 u.

Goedkeuring wijziging personeelsformatie en organogrammen.

(gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn)

Chris Couwelier nieuwe bestuurder van de Koepel van Vlaamse bosgroepen
Chris Couwelier, zelfstandig boekhandelaar en jeugdschrijver

West-Vlaanderen telt 2 bosgroepen, Bosgroep Houtland voor het

uit Zedelgem is nieuwe bestuurder in de Koepel van Vlaamse

noorden en Bosgroep IJzer en Leie in het zuiden. Deze bosgroepen

bosgroepen die 11 bosgroepen met samen 13.000 leden bos-

zijn een initiatief van de Provincie West-Vlaanderen om praktische

eigenaars verenigt. Chris is bij de Koepel de vertegenwoordi-

ondersteuning te bieden aan boseigenaars. De bedoeling is om

ger van West-Vlaanderen. Hij volgt er Jonkheer Benoit de Maere

deze eigenaars op vrijwillige basis te laten samenwerken aan ge-

d'Aertrycke uit Anzegem op.

zonde en aantrekkelijke bossen.
Concreet kunnen de leden bij de bosgroep terecht voor advies en

Met dit engagement heeft Chris onder meer de volgende doelstel-

administratieve hulp maar ook voor beheerwerken, houtverkopen

lingen:

en cursussen.

• de samenwerking bevorderen tussen alle partners in natuur- en
bossector
• jonge bossen beter beheren en weerbaarder maken tegen de klimaatverandering

Bij de West-Vlaamse bosgroepen zijn 881 boseigenaars aangesloten, goed voor 5.193ha bos. Dat is de helft van alle West-Vlaamse
bossen.

• de veiligheid bij bosbeheerwerken verhogen.
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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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