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Campagne:
“Ik koop lokaal bij een winkelier van hier”
Zedelgem neemt deel aan de campagne

de rug. Om deze lokale handelaars een ge-

“Ik koop lokaal bij een winkelier van hier”.

zicht te geven bij het grote publiek, wordt

Deze campagne start op 30/09/2019 en ka-

in 50 West-Vlaamse steden en gemeenten

dert binnen het EFRO project KI:SS West

een campagne opgestart.

sen ervan bewust te maken dat ze beter
kiezen voor lokaal.
• Het warm maken van hun cliënteel om
op hen te stemmen.

(Kernversterking door Innovatie: Samen
Sterk in West-Vlaanderen). Met dit project

Ben jij als handelaar trots op je kwalitatie-

Wat is het voordeel voor de kandidaat-am-

wordt ingezet op kernversterking door te

ve producten, je vakkennis en je persoon-

bassadeurs?

sturen naar een kwalitatief winkelaanbod

lijke service? En heb je zin om ambassa-

• De winkelier maakt mensen warm om

en handelsapparaat. De projectpartners

deur te worden van de campagne? Schrijf

lokaal te kopen en er wordt promotie

zijn: Ondernemerscentra West-Vlaande-

je dan snel in op www.ikkooplokaal.be en

ren, Unizo West-Vlaanderen, Leiedal en de

wordt ambassadeur van de “Ik koop lo-

deelnemende steden en gemeenten.

kaal”-campagne!

gevoerd voor de winkel.
• De handelaar komt op de website van
www.ikkooplokaal.be
• In januari 2020 worden de verkozen am-

Deze campagne wil het grote publiek in

Wat wordt verwacht van de kandidaat-am-

bassadeurs uitgenodigd op de officiële

West-Vlaanderen stimuleren om te winke-

bassadeurs?

prijsuitreiking waar tevens een provin-

len bij hun lokale handelaars. Plaatselij-

• Dat ze de boodschap ‘Ik koop lokaal’

ciale winnaar wordt verkozen door een

ke handelaars staan altijd klaar voor hun

zoveel mogelijk verspreiden via het ver-

klanten en geven zuurstof aan de stads-

spreiden van flyers, het posten van leuke

kern. Daarom verdienen ze een duwtje in

filmpjes op sociale media, enz. om men-

jury.

Sociale Dienst Vzw Keerpunt
De gemeente Zedelgem zet haar steun

De financiering van VZW Keerpunt bestaat,

Deze vorm van samenwerking tussen

aan VZW Keerpunt voort, dat besliste

sinds de erkenning door het Riziv, uit re-

gemeenten komt tegemoet aan de

het Vast Bureau.

guliere financiering vanuit de overheid.

nood van een overkoepelend, regio-

VZW Keerpunt biedt ambulante drug-

Dit budget is echter onvoldoende om de

naal aanspreekpunt, dat ondersteund

hulpverlening aan in de regio Hout-

volledige exploitatie van Keerpunt te dra-

wordt vanuit een grotere organisatie.

land en wordt aangestuurd vanuit

gen. Er wordt gevraagd aan de gemeentes

Dit aanbod wordt aangeboden door

Kompas, een gevestigde waarde in het

vanuit de regio Houtland om een bijdrage

Keerpunt in Torhout.

aanbieden van verschillende vormen

per jaar te leveren. Zo kunnen gemeenten

van hulpverlening aan mensen met

rekenen op een gespecialiseerde vorm van

een verslavingsproblematiek.

hulpverlening die in Torhout gevestigd is.
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Samen veerkrachtig
Week van 1 tot 10 oktober 2019
Tijdens de 10-daagse van de Geestelijke

veerkracht. Veerkracht zorgt er namelijk

stencentra van Zedelgem in oktober graag

Gezondheid kan je werken aan je eigen

voor dat je mentaal sterk bent en beter om

een aantal leuke en ontspannende activi-

veerkracht en die van je naasten.

Het

kan met de dagelijkse stress en emoties

teiten aan jullie voor.

LOGO (LOkaal GezondheidsOverleg) staat

die op je afkomen. Geestelijke gezondheid

van 1 tot 10 oktober, tijdens de officiële

belangt dus iedereen aan!

‘10-daagse van de Geestelijke Gezond-

Onder het motto ‘Samen Veerkrachtig’

heid’, stil bij het belang van een goede

stellen de vrijetijdsdiensten en de dien-

Een overzicht:
WANDELEN 15/10 & 10/11
Klavertje Vijf: van Zuylen-de Spoel-

WANDELEN 21/10
Zedelgemse Wandeltoer

berchwandeling (Hoogveld) – 3km.
We vernemen de petite histoire van het
kasteel Hoogveld in Veldegem over het
dagelijkse leven van de bewoners, het leven upstairs & downstairs. Er zijn ook de
getuigenissen van wie er ‘diende’. Daarna
maken we een wandeling door het park en
het aangrenzende natuurgebied.
Drankje inbegrepen.

kan je deelnemen aan een geleide groeps-

Waar: domein Hoogveld, afspraak aan de
carpoolparking
Wanneer: dinsdag 15 oktober en

COMEDY 11/10
Tania Poppe: ‘Onder druk’
Onze hele maatschappij staat onder druk
en we kunnen er niet aan ontsnappen. Is

klavertje

het niet op het werk dan wel in ons privéleven. Zelfs als we er echt uit willen loert

zondag 10 november 2019
Start: 14.00 u.
Org.: dienst toerisme
Prijs: 5 EUR (t.e.m. 12 jaar: gratis)
Tickets: www.zedelgem.be/klavertjevijf

vijf

050 288 330 - tickets@zedelgem.be

wandeling van ongeveer 10 km langs rustige en mooie we¬gen in groot-Zedelgem.
Voorzie stapschoenen en regenkledij, indien nodig.
We verwelkomen ook graag viervoeters op
onze wandelingen. We rekenen er op dat
zij steeds aan de leiband worden vastgemaakt.
Waar: sportcentrum De Bosserij,

er ‘druk’ om de hoek. Vanuit alle mogelijke

Acaciastraat 31, Veldegem

hoeken toont Poppe met haar eerste so-

Wanneer: maandag 21 oktober 2019

lovoorstelling hoe we tot het absurde toe
onszelf wringen in een leven onder druk.

klavertje
vijf

Start: verzamelen om 13.15 u., vertrek om
13.30 u. (terug om 16.00 u.)
Org.: sportdienst

Waar: GC De Groene Meersen,

Prijs: gratis

Stadionlaan 48, Zedelgem

Inschrijven: niet nodig

Wanneer: vrijdag 11 oktober 2019
Start: 20.00 u.
Org.: dienst cultuur
Prijs: 13 EUR
Tickets: www.zedelgem.be/tickets
050 288 330 - tickets@zedelgem.be
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YOGA
FEEST 17/10:
Beenhamfestijn

Een sterke geest in een gezond lichaam.

Optreden Paul Bruna met showballet

voordelen die jullie allemaal kunnen ont-

Kom genieten van een stukje beenham in De Braambeier.

dekken. Het bevordert je bloeddoorstro-

Aansluitend worden jullie verwend met een leuk optreden van Paul Bruna die zijn

ming, je flexibiliteit, helpt je ontspannen

2 danseressen meebrengt. Om de middag helemaal compleet te maken, zijn er ook

en maakt je gelukkiger.

Wie wil dit nu niet? Yoga biedt een tal van

nog lekkere oliebollen.
Waar: dienstencentrum De Braambeier,
Waar: dienstencentrum De Braambeier,

Loppemsestraat 14a, Zedelgem

Loppemsestraat 14a, Zedelgem

Wanneer: elke woensdag

Wanneer: donderdag 17 oktober 2019

Start: 9.15 u.

Start: 11.00 u. (deuren); 14.00 u. (optreden)

Waar: brouwerij De Leeuw, Engelstraat 7,

Org.: dienstencentrum De Braambeier

Aartrijke

Prijs: variabel

Wanneer: elke vrijdag

• 18 EUR: beenham (incl. drankje twv 1,30 EUR) + dansna-

Start: 9.15 u.

middag (2 tassen koffie + oliebollen)

Org.: dienstencentra De Braambeier en

• 13 EUR: beenham (incl. drankje twv 1,30 EUR)

Jonkhove

• 5 EUR: dansnamiddag (2 tassen koffie + oliebollen)

Prijs: 6 EUR per les (eerste les voor begin-

Inschrijven: 050 25 22 40 - de.braambeier@zedelgem.be

ners is gratis)
Inschrijven: niet nodig

Ga je mee naar Reil?
Naar tweejaarlijkse gewoonte organiseren
het gemeentebestuur en het jumelagecomité een leuke tweedaagse uitstap naar
verbroederingsgemeente Reil, een gezellig
wijndorpje in de Moezel.
De uitstap vindt plaats in het weekend van
30 november en 1 december 2019.
Er wordt een autocar met 90 plaatsen
voorzien.
Het programma :
• Opstappen in Aartrijke (Sportlaan) op
30/11 om 6.00u of in Zedelgem(A. Vynckeplein) om 6.10u.
• Na aankomst: bezoek aan de originele,
sfeervolle ondergrondse kerstmarkt in
de historische wijnkelders van het romantische stadje Traben-Trarbach.

Prijs : 65 euro per persoon voor busreis en

Betaling gebeurt bij reservatie.

overnachting met ontbijt.

Terugbetaling na annulatie gebeurt enkel

Hotel Nalbach in Reil, een zeer kwali-

Inschrijven vanaf 1 oktober 2019:

na schriftelijke mededeling, op grond van

teitsvol 3 sterrenhotel.

• online via www.zedelgem.be/tickets

medische redenen (met doktersattest).

• Overnachting met ontbijt in WeinBerg-

• Zondag 1/12 : bezoek aan het wijnmuseum in Reil.

• via e-mail naar onthaal@zedelgem.be
• aan het onthaal in het gemeentehuis

• Vertrek uit Reil omstreeks 16.00u.
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Badaboem
Familievoorstelling Badaboem voor iedereen vanaf 6 jaar
NICK BALTHAZAR, BERT HUYSENTRUYT EN ANNEBELLE DEWITTE
Dinsdag 29 oktober 2019 – 15u
Met nu al meer dan 75 swingende voorstellingen op de teller is
Badaboem de heerlijk geestige theaterhit voor iedereen vanaf
6 tot 106 en het ultieme muzikale familiespektakel. Jong en oud
gaan naar buiten met een brede smile op de lippen, en de Badaboem-meezingers in de kop.
Badaboem is de nieuwste succesproductie geschreven en geregisseerd door Nic Balthazar, die zelf ook een (volgens hem zeer beroerde) drummer is. Vandaar het thema: de liefde en de liefde voor

Met workshop body percussie
en slagwerk op kuipen
Voorafgaand aan de voorstelling kunnen de kinderen
deelnemen aan een workshop, gegeven door Tamboeri
vzw. De volwassenen krijgen de mogelijkheid om ondertussen iets te drinken in de foyer.

muziek, slagwerk in het bijzonder. Badaboem is een roffelende
ode aan drums en alle vormen van percussie. Van trommelkorpsen

Van 13.30u tot 14.30 u.

over rock-bands tot techno. Het is ook een poëtisch verhaal over

Deelname aan de workshop is gratis indien ticket voor

een hopeloos verliefde trommelaar aan een prachtige drumster.

Badaboem, maar inschrijven vooraf is noodzakelijk.

Dat alles in een knetterende tekst op rijm, vol humor, maar ook
met een diepere grondlaag, bij jong en oud al te herkenbaar: de

Reserveer je tickets voor de voorstelling en de workshop

strijd tegen je eigen kritische stem.

via www.zedelgem.be/tickets - tickets@zedelgem.be -

Een wervelend videospektakel ondersteunt een show waarin ook

050 288 330

het publiek slagwerker wordt.

Prijzen
Standaard: 7 EUR
Leden Gezinsbond: 5,5 EUR
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Reveil
Begraafplaats Aartrijke
Reveil doorbreekt de stilte op 1 november en brengt een eerbetoon aan geliefden met muziek, verhalen en licht.
Begraafplaatsen over heel Vlaanderen
worden omgevormd tot warme plaatsen,
waar mensen samen herinneringen kunnen ophalen en luisteren naar verhalen
over grote of kleine, maar bovenal echte
helden.
Voor het derde jaar op rij wordt het succesvolle Reveil georganiseerd, dit keer
worden verhalen verteld op de begraafplaats van Aartrijke.
Jongerenkoor Artiriacum zorgt voor de
muzikale noot.
• Op 1 november 2019
• Start om 17.00u, einde om 18.00u.
Gratis toegang.

11/10

Tania Poppe - Onder druk
GC De Groene Meersen Zedelgem
Een voorstelling rond hét thema dat onze hele maatschappij

in een leven onder druk.

en

• Hilarisch

dus onszelf in een wurggreep houdt. Want geef toe, iedereen

• Grotesk

staat ‘onder druk’. Is het niet op je werk, dan wel in je privé-

• Grappig

leven. We leven in een maatschappij waar we blijkbaar nooit

• en pijnlijk herkenbaar...

aan deze druk kunnen ontsnappen. Zelfs als we er echt uit

Samen op de rollercoaster van een leven Onder Druk.

willen, loert er ‘druk’ om de hoek.
Tickets: www.zedelgem.be/tickets, tickets@zedelgem.be of
Vanuit alle mogelijke hoeken toont Poppe met haar eerste

050 288 330

solovoorstelling hoe we tot het absurde toe onszelf wringen

7

BIBLIOTHEEK

Voorleesuurtje
in de bib
Elke eerste en derde zaterdag van de
maand wordt er voorgelezen in de hoofdbibliotheek uit prentenboeken of met
een kamishibai (Japans verteltheater).
Deze voorleesuurtjes zijn voor alle leeftijden. Vooraf inschrijven is niet nodig.
Wanneer: zaterdag 5 en 19 oktober 11.00 u. - 12.00 u.
Waar: bibliotheek, Stadionlaan 50

Familiefilm in de bib: ‘De Kleine Heks‘
De Kleine Heks woont samen met haar raaf Abraxas diep in het bos. Ze is pas 127 - wat nog
heel jong is voor een heks - en mag nog niet naar het grote heksenfeest op de Bloksberg.
Maar de Kleine Heks besluit er stiekem heen te gaan. Als ze wordt betrapt mag ze alleen terugkomen als ze binnen één jaar alle spreuken van het grote magische boek uit haar hoofd
leert. Lukt het haar alle toverspreuken te onthouden en iedereen in het bos te overtuigen
dat ze de állerbeste is?
Wanneer: Maandag 28 oktober - 14.00 u.
Waar: bibliotheek, Stadionlaan 50
Prijs: €3
inschrijven: 050 20 80 08 of bibliotheek@zedelgem.be

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

Boekenbeursreis
Vanuit elke Ginter-gemeente vertrekt een bus naar de boekenbeurs in Antwerpen. Ter
plaatse ben je vrij om de boekenbeurs te bezoeken.
Een organisatie i.s.m. Ginter
Wanneer: Zaterdag 9 november - van 9.00 tot 18.00 u.
Waar: twee opstapplaatsen: bibliotheek Zedelgem en bibliotheek Loppem
Prijs: 10 EUR voor inwoners van Zedelgem en Ginter-gemeenten

Verwendag
Ook dit jaar laten we onze verwendag samenvallen met het weekend van de klant. Alle
bibliotheekbezoekers worden in de voormiddag verwend met een hapje en een drankje.
Het volledige programma wordt later bekend gemaakt.
Wanneer: zaterdag 5 oktober - 10.00 u.
Waar: Bibliotheek Zedelgem en uitleenposten - 050 20 80 08 - bibliotheek@zedelgem.be
Prijs: gratis

Kinder- en Jeugdjury
Na een geslaagde editie keert de Kinder- en Jeugdjury terug in het najaar
van 2019. Je kan inschrijven voor de groep 8 tot 10 jaar of voor de groep 10
tot 12 jaar. Elke groep leest, bespreekt en beoordeelt 8 nieuwe jeugdboeken.
Een volledige lijst van boeken die we dit jaar zullen lezen, kan je terugvinden
op de website van de bibliotheek. Indien onze groepen volzet zijn, kan je ook
deelnemen als internetjurylid. Alle info hierover vind je in de bib.
We komen 5 woensdagnamiddagen samen (9 oktober 2019, 27 november
2019, 15 januari 2020, 19 februari 2020 en 1 april 2020), telkens van 13u tot
14u in uitleenpost Aartrijke (Jonkhove).
Heb je zin om mee te lezen? Schrijf je dan in via 050 20 80 08 of
bibliotheek@zedelgem.be
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Digitaal op weg
Woensdag 2 oktober tot en met woensdag 20 november
Vorig jaar werd voor de laatste keer de digitale week georganiseerd. Met de bibliotheek en het dienstencentrum De Braambeier willen we
echter de mensen blijven digitale vaardigheden bijbrengen om ze zo digitaal op weg te helpen. In de maanden oktober en november gaan er
dan ook enkele activiteiten door in de bibliotheek en het dienstencentrum. Inschrijven kan vanaf 2 september. Alle activiteiten worden gratis
aangeboden. Digitaal op weg is een samenwerking tussen gemeente Zedelgem, SAR (seniorenadviesraad), Digitale Wolven en VIEF vzw.

• Smartphone voor beginners

• Smartphone voor gevorderden

Net een smartphone aangekocht? Ga er

Heb je al enige basiskennis over het gebruik van

mee aan de slag in deze sessie.

de smartphone, maar wil je er nog meer over bijle-

»» Woensdag 2 oktober 2019
14.00 tot 16.00 u - Bibliotheek Zedelgem - Gratis

ren? Dan is dit de ideale infosessie voor jou.
»» Woensdag 9 oktober 2019
14.00 tot 16.00 u - Dienstencentrum De Braambeier - Gratis

• Lego WeDo
In deze workshop leren kinderen een eigen robot pro-

• Kopen en verkopen op het internet

grammeren, hem tot leven te brengen en vanop afstand

Een initiatiesessie voor mensen die meer wensen te we-

te besturen. Aan de hand van een grafische interfa-

ten omtrent het kopen en verkopen op het internet.

ce kan iedereen ze zelf programmeren. Voor kinderen
vanaf 8 jaar (2de leerjaar). I.s.m. Digitale Wolven.
»» Woensdag 23 oktober 2019

»» Woensdag 6 november 2019
13.00 tot 16.00 u - Dienstencentrum
De Braambeier - Gratis

14.00 u - Bibliotheek Zedelgem - Gratis

• Werken met PIXLR

• Digisnacks
Ben je tussen de 5 en 7 jaar, dan kan je komen ken-

Leer werken met PIXLR. Basiskennis omtrent

nis maken met verschillende digitale technieken. Je

het gebruik van de smartphone is vereist.

programmeert een echte robot, leert programme-

»» Woensdag 16 oktober 2019
14.00 tot 16.00 u - Bibliotheek Zedelgem - Gratis

ren met een leuke app en je maakt tovertekeningen
door gebruik te maken van Augmented Reality.
»» Woensdag 9 oktober 2019

• Het digitale ABC

14.00 u - Bibliotheek Zedelgem - Gratis - Voor

Kom meer te weten over digitale termen zo-

kinderen van 5 tot 7 jaar (3de kleuterklas –

als the cloud, hashtag, whatsappen,...

1ste leerjaar). I.s.m. Digitale Wolven.

»» Woensdag 13 november 2019
13.00 tot 15.00 u - Dienstencentrum De Braambeier - Gratis

• The Cloud
In deze sessie leer je bij over de werking van
the cloud en hoe je ze kan gebruiken.
»» Woensdag 20 november 2019
13.00 tot 16.00 u - Dienstencentrum
De Braambeier - Gratis

Alle activiteiten zijn gratis.
Inschrijven verplicht.
Dit kan vanaf 2 september via:
• Bibliotheek: 050 20 80 08 bibliotheek@zedelgem.be
• De Braambeier: 050 25 22 40 de.braambeier@zedelgem.be
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Speelpleinwerking herfstvakantie:
28 oktober tot en met 31 oktober 2019
7.00u tot 9.00u
inschrijven VM of dag en vrij spel
9.00u tot 12.00u
programma (eigen koek of fruit, inclusief sapje)
12.00u tot 12.30u
middagpauze (eigen lunchpakket, inclusief soep)

12.30u tot 13.30u
NAMIDDAG (NM)

VOORMIDDAG (VM)

DAGINDELING
inschrijven NM en vrij spel
13.30u tot 16.30u
programma (eigen koek of fruit, inclusief sapje)
16.30u tot 18.00u
uitschrijven en vrij spel

In principe verlaten de kinderen het speelplein niet voor 12.00u (VM) of 16.30u (NM).

Leeftijd

Prijzen

De kinderen worden in leeftijdsgroepen ingedeeld:

• Voormiddag - 1 jeton per kind - 4 EUR

• Bijtjes: 3 t.e.m. 4 jaar (pampervrij) - 1ste en 2de kleuter

• Namiddag - 1 jeton per kind - 4 EUR

• Rupsen: 5 t.e.m. 6 jaar - 3de kleuter en 1ste leerjaar

• Volledige dag - 2 jetons per kind - 8 EUR

• Krekels: 7 t.e.m. 8 jaar - 2de en 3de leerjaar
• Mieren: 9 t.e.m. 12 jaar - 4de, 5de en 6de leerjaar
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Inschrijven/registreren
Inschrijven kan op 2 manieren:
1. Via inschrijvingen.zedelgem.be: maak een gezinsaccount aan en
voer de inschrijving in. Je kan via overschrijving betalen.
2. De dag zelf aan de inschrijftafel met jetons. Deze zijn enkel te koop
in onderstaande verkooppunten (NIET in het speelplein zelf)

Verkooppunten jetons
• Zedelgem

-- Gemeentehuis, P. A. Vynckeplein 1
-- Bibliotheek, Stadionlaan 50
-- De Boot-erham, Brugsestraat 217
-- Verswinkel Ip Zilleghem Platse, Groenestraat 10

• Loppem

-- Power Heidelberg, Torhoutsesteenweg 73

• Veldegem

-- ’t Leesgenot, Markt 1B

• Aartrijke

-- Fun, Engelstraat 19

De jetons zijn NIET te koop op het speelplein zelf

DAGINDELING
DAG

THEMA

Ma 28/10

Omgekeerde dag

Di 29/10

Komen eten

Wo 30/10

Harry Potter

Do 31/10

Halloween

DAG

ACTIVITEITEN VOOR KREKELS EN MIEREN

Di 29/10
namiddag
Do 31/10
voormiddag

Voorstelling Badaboem
Zwemmen

Er is geen speelpleinwerking op vrijdag 1 november.
Waar: Jeugdcentrum, domein de Groene Meersen, Stadionlaan 48,
Zedelgem
Kom gerust verkleed af! Geen dure kledij aandoen a.u.b. want op
het speelplein wordt geravot en gespeeld!
Er is speelpleinwerking elke dag in de krokus-, paas-, zomer- en
herfstvakantie.
Volg Jeugddienst Zedelgem op Facebook @jeugdzedelgem

Sfeerbeelden speelpleinwerking zomer 2019

Contact: 050 28 86 02 - jeugd@zedelgem.be

OPENDEUR speelpleinwerking voor ouders
Maandag 28 oktober 2019, 13.30 - 16.30 u.
Rondleiding en info over de speelpleinwerking
Welkom!
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SPORT

‘Sport na School’
voor leerlingen van het
secundair onderwijs
Ook dit jaar ondersteunt de Zedelgemse sportdienst het project
Sport Na school. Met een SNS-pas kun je als leerling in het secundair onderwijs sporten waar, wanneer, hoeveel en met wie je wil.
Een SNS-pas kost 30 euro voor 1 semester of 45 euro voor een volledig schooljaar. Deze kun je kopen bij de gemeentelijke sportdienst,
Sport Vlaanderen of via de sportleerkracht van jouw school.
Alle leerlingen van het secundair onderwijs kunnen deelnemen

onze jongeren proeven van taekwondo, judo, zwemmen…

aan meer dan 50 verschillende sporten in de regio. Een greep uit

Meer info vind je op www.sportnaschool.be, op de Facebookpagi-

het aanbod: Padelclub Brugge, cricket, schermen, fitness… .

na ‘Sport Na School Regio Brugge’.

Sluitingsdagen
zwembad en
sportcentrum De
Groene Meersen
Het zwembad en het sportcentrum
De Groene Meersen zullen gesloten
zijn op:
• zondag 1 november (Allerheiligen)
• maandag 2 november (Allerzielen).

Zedelgemse Wandeltoer oktober
Op maandag 21 oktober verzamelen we om 13.15u aan het sport-

Kalender activiteiten
in je gemeente
Je vindt alle activiteiten van de
gemeente Zedelgem ook terug op:
https://www.zedelgem.be/kalender

centrum De Bosserij in Veldegem (Acaciastraat 31 A) voor alweer
een wandeltocht van ongeveer 10 km. We vertrekken stipt om
13.30u en zijn omstreeks 16u terug.
Contact sportdienst: sport@zedelgem.be 050/20.99.01
Info over andere data op:
www.zedelgem.be/zedelgemse-wandeltoer
prijs: gratis
inschrijven: niet nodig
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Ook onze Zedelgemse verenigingen werken actief mee, zo kunnen

MILIEU

Uitreiking cheque 'Operatie Proper'
Operatie proper, een mooie beloning voor een propere buurt
Operatie Proper is een project van Mooi-

Dit jaar mag Zedelgem een beloning uitrei-

Wil je ook deelnemen?

makers (Ovam) waarbij ze scholen en

ken aan de vereniging ‘Diensten aan Huis

Wil jij ook deelnemen met je school, ver-

verenigingen een duwtje in de rug geven

Lions Zedelgem’ voor hun deelname aan

eniging of buren? Neem dan gauw een

om in actie te komen voor meer openbare

Operatie Proper. Ze trokken een volledig

kijkje op: https://mooimakers.be/opera-

netheid, bv. op en rond de eigen terreinen.

schooljaar ten strijde tegen zwerfvuil en

tie-proper.

Mooimakers biedt de mogelijkheid om een

sluikstort. Dat verdient een beloning van

actieplan op te stellen en hiermee aan de

891 euro. Op 31 augustus 2019 kregen ze

slag te gaan. Op het einde van het school-

deze cheque uitgereikt door burgemeester

jaar krijgen de deelnemende scholen en

Annick Vermeulen en schepen van o.a. mi-

verenigingen een beloning voor de uit-

lieu en duurzaamheid, Arnold Naessens.

gevoerde acties. De gemeente Zedelgem

De vereniging moest enkele engagemen-

beoordeelt de opgestelde actieplannen,

ten vastleggen zoals het regelmatig oprui-

keurt ze goed en volgt ze op.

men van hun eigen terrein en directe omgeving. Naast deze vaste acties mochten
de deelnemers ook eigen acties toevoegen
aan hun engagement: van een uitstap naar
het recyclagepark tot een actieweek tegen
zwerfvuil. De deelnemers konden zo eigen
accenten leggen die voor hen haalbaar waren.
Scholen, verenigingen en groepen die
gemotiveerd zijn om de handen uit de
mouwen te steken voor propere eigen
terreinen en een mooiere buurt, kunnen
zich inschrijven. Bij engagement voor een
heel schooljaar kunnen ze rekenen op een
financiële beloning voor elke deelnemer
aan de opruimacties. Bij scholen kan het
totaalbedrag oplopen tot 1.500 euro, bij
verenigingen tot 1.125 euro.

Nacht van de Duisternis
Op zaterdag 12 oktober 2019 vindt de 24ste Nacht van de Duisternis plaats, een campagne
die gemeenten wil overtuigen om rationeel om te springen met openbare verlichting en
om lichthinder zoveel mogelijk te beperken. Op deze nacht vragen Bond Beter Leefmilieu,
vzw Preventie Lichthinder en de Vereniging Voor Sterrenkunde aan de gemeentebesturen
om de openbare verlichting en klemtoonverlichting te doven… en om samen met de lokale verenigingen activiteiten in het duister te organiseren.
Meer info over Nacht van de Duisternis: www.nachtvandeduisternis.be
Natuurpunt Zedelgem organiseert op zaterdag 19 oktober Nacht van de Duisternis in het
Plaisiersbos in Veldegem. Bekijk meer informatie over deze activiteit in de Kalender van
dit magazine.
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POELENMONITORING
IN ZEDELGEM
E

ind april, begin mei werd het waterleven in enkele poelen in Hoogveld, Plaisiersbos en
Doeveren eens van naderbij bekeken. Het Regionaal Landschap Houtland stelde fuiken ter
beschikking die we in diverse poelen uitgezet hebben om salamanders te vangen. Met schepnetten werd gezocht naar de aanwezigheid van kriebeldiertjes.

Hoogveld

poel telde tot onze verbazing ook flink wat

we heel wat zoetwatervlokreeftjes aan. Dit

In Hoogveld werden 4 poelen bemonsterd:

stekelbaarsjes, die wel eens tot verstoring

zijn geen specifieke mascottes voor goede

3 recent gegraven en 1 ‘oude’ poel die en-

van de (voortplanting van) amfibieën kun-

waterkwaliteit, zoals de larven van koker-

kele jaren geleden een opfrisbeurt kreeg.

nen leiden. Gelukkig is dit een grote poel,

juffers, eendagsvliegen of libellen dat wel

Er werden heel wat alpenwatersalaman-

maar het moet zeker opgevolgd worden.

zijn, maar het zijn wel grappige verschij-

ders aangetroffen (zowel juvenielen als

ningen in de determinatiebakken!

volwassen exemplaren), veel larven van

Het Plaisiersbos

libellen, waterjuffers, kevers en eendags-

In het Plaisiersbos werden opnieuw 4

Doeveren

vliegen, kikkervisjes en larven van koker-

poelen bemonsterd, 4 poelen die in het-

Uit eerdere monitoringsrondes weten we

juffers. De aanwezigheid van dit alles wijst

zelfde jaar werden aangelegd. In de fuiken

dat Doeveren een ware hot-spot is voor

op zuurstofrijk water, dit zijn dus poelen

vonden we weer heel wat alpenwater-

amfibieën. Zowel de kleine watersalaman-

van goede kwaliteit! In de oudste poel, aan

salamanders, maar nu ook kleine water-

der, alpenwatersalamander als de vin-

de rand van het bos werden ook enkele

salamanders. We vonden ook weer veel

pootsalamander komen er in grote getale

staafwantsen uit het water geschept en op-

larven van waterjuffers, libellen, kevers en

voor. Bij gebrek aan meer fuiken tijdens

vallend veel larven van kokerjuffers. Deze

kokerjuffers. In 2 van de 4 poelen troffen

één en dezelfde ronde, werd beslist om in
Doeveren maar 2 fuiken uit te zetten; 1 in
de voormalige mestput in het bos en één in
het zuurdere ven aan de rand van het bos.
In de mestput werd een drijvende fuik gebruikt. Niettegenstaande het water daar
erg laag staat, zuurstofarm lijkt en er heel
veel bladeren en een dikke laag takafval
in de put ligt, haalden we toch enkele vinpootsalamanders en kleine watersalamanders boven.
Het scheppen achter macro-invertebraten
ging hier moeilijk, door de lage waterstand
en de vele takken op de bodem. In deze
voormalige mestput is een ruimingsbeurt
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stilaan aan de orde. Omwille van cultuur-

De Pilse

eren, is het aangewezen telkens de 2 be-

historische redenen is het niet de bedoe-

De Pilse komt eerstdaags voor monitoring

schikbare Vermandel-fuiken per bezochte

ling het uitzicht van de put te gaan wijzigen

aan de beurt. In het najaar van 2018 werd

poel uit te zetten. Daar moet dan wel de

(de mestput heeft erg steile, bijna verticale

de verlande poel volledig heringericht.

nodige tijd en volharding voor worden uit-

oevers, waarvan je je kunt afvragen of dit

Deze poel kan nu terug volop ontwikke-

getrokken. Wie hieraan wil meehelpen en

wel ideaal is voor de amfibieën), maar wel

len tot een prachtig nat buffergebied. We

het amfibieënwerkgroepje wil versterken,

om de dikke pak organisch materiaal in

zijn benieuwd of we daar ook de watersa-

kan een seintje geven via info@natuur-

het water te verwijderen om op termijn het

lamanders en kleine salamander kunnen

puntzedelgem.be. Welkom!

zuurstofgehalte weer wat op te krikken.

strikken in onze netten!

In het ven werd een Vermandel-fuik uitge-

Conclusie na deze monitoringsrondes

(schimmel)ziektes onder de amfibieën

zet. Nog voor deze fuik terug uit het water

De bezochte natuurgebieden doen het erg

moeten we uiteraard de fuiken, schep-

werd gehaald, werden al enkele salaman-

goed op vlak van amfibieën. Er was wel tel-

netten, determinatiebakken en laarzen

ders zo uit het water geschept. Dat deed

kens een groot verschil te zien in aantal ge-

na ieder gebruik minutieus ontsmetten.

ons hoopvol uitkijken naar het aantal sala-

vangen amfibieën per fuik (drijvende plas-

Daarvoor wordt het ontsmettingsmiddel

manders ìn de fuik! En of we niet ontgoo-

tieken fuik in tegenstelling tot de roestvrij

VirkonS gebruikt. Ik maak van de gelegen-

cheld werden! We haalden niet minder dan

stalen Vermandel-fuik.

heid nog graag gebruik om een gemeende

Omwille van het risico op overdracht van

74 (!) vinpootsalamanders uit die ene fuik.

dankjewel toe te dichten aan de 2 immer

Naast al deze schoonheden zat er ook één

In de Vermandel-fuik, die zo op de oever

enthousiaste vrijwilligers en compagnons

klein watersalamandertje verstopt. Een

wordt geplaatst dat de salamanders er tij-

de route, Johan Maertens en Wim De-

enorm succes dus!

dens het jagen ’s nachts gewoon in lopen,

vriendt: merci!

zaten telkens heel wat meer exemplaren
Dit is nogmaals het bewijs dat dit natuur-

dan in de drijvende fuiken. Omwille van

gebied een ware parel vol natuurschoon is

financiële reden echter, kunnen niet veel

geworden. Na het vele telwerk moesten we

van die fuiken worden aangekocht (315

omwille van tijdsgebrek inpakken en weg-

euro incl. BTW/stuk) en blijven we even

wezen. Veel tijd om ter plekke nog na te

goed verder werken met de goedkopere,

genieten was er jammer genoeg niet, maar

maar eveneens degelijke plastieken fui-

dat kan tijdens een volgende bezoek aan

ken. Indien we een zo volledig mogelijk

deze mooie plek worden goedgemaakt!

beeld per poel willen verkrijgen en willen

Auteur: Leen Herrewyn

opvolgen hoe deze poelen verder evolu15
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Start to Tuinhier

Campagne OVAM asbest

Een initiatief van Tuin Hier om mensen die weinig of geen ervaring
hebben met tuinieren, op een praktische manier te helpen bij het
opstarten en onderhouden van een moestuin. Tuin Hier wil hun ervaringen delen zodat tuinieren voor jullie wat vlotter loopt.

Wat
Het aanleren van een directe en vooral praktische aanpak (o.a.
bewerken van de grond, zaaien, planten en onderhouden van de
moestuin, tot de oogst) staat voorop. Hierbij zal er vooral nadruk
gelegd worden op vragen die door de deelnemers gesteld worden.
Het leuke aan dit initiatief is dat jullie, als deelnemer, het programma grotendeels bepalen.

Waar: ’T Lokaal: Lokaalstraat 7, Veldegem.
Wanneer: Dinsdag 29/10/2019 om 19.30u eerste samenkomst en
kennismaking.
Hier zal er info uitgewisseld worden, kan iedereen zijn wensen (wat

Op 20 juli keurde de Vlaamse Regering het Actieplan asbestafbouw

graag te behandelen tijdens de verschillende sessies) meedelen en

goed. Dit Actieplan streeft naar een asbestveilig Vlaanderen via de

zal de agenda opgesteld worden voor de komende maanden.

invoering van een asbestinventaris en een gefaseerde verwijdering
van risicovolle asbesttoepassingen tegen 2034 en 2040. De Vlaam-

Verdere tijdstippen zullen erna worden vastgelegd in 2020: febru-

se regering maakte voor 2018 en 2019 alvast 27,2 miljoen euro

ari, april, juni,…

vrij voor diverse verwijderingsprojecten om gebouweigenaars te
ondersteunen. Samen met het actieplan lanceert de OVAM(Open-

In september 2020 wordt er een terugkommoment voorzien om

bare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij) ook een nieuwe com-

het afgelopen kweekseizoen te kunnen overlopen (wat is goed, en

municatiecampagne 'Samen verslaan we het asbestbeest' die de

wat is minder goed gelukt, zijn er suggesties,…).

Vlaming moet informeren en engageren om samen de uitdaging
aan te gaan om Vlaanderen tegen 2040 asbestveilig te maken. De

Inschrijven: Inschrijven kan door een mail te sturen naar tuinhier-

gemeente Zedelgem ondersteunt de campagne van OVAM.

veldegem@gmail.com, of telefonisch contact op te nemen met de
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organisatoren (0474/87.77.95).

Alle informatie over hoe omgaan met asbest vind je op

Het aantal inschrijvingen is beperkt dus wees er snel bij!

www.ovam.be/omgaan-met-asbest of www.asbestinfo.be

AGENDA

6,7 & 8/10

Missiefeest 6, 7 en 8/10
Zon. 6, Ma. 7 en Di. 8/10 gaat het 53ste Missiefeest door
in parochiaal centrum ‘t Lokaal, Lokaalstraat in Veldegem:
ZONDAG

Gezellig samenzijn

Vanaf 14.00 u.

MAANDAG

Conservenkaarting,
inleg 1,50 EURO

Vanaf 13.30 u.

DONDERDAG

Unieke Veldegemse kermissfeer

Vanaf 13.00 u.

DOORLOPEND

missieboetiek, tombola (altijd prijs), speelhoekje,
posterbeurs, kindertekeningen, wereldwinkel, visput,
enz… Ook te verkrijgen: verfrissende dranken, heerlijke wafels en op dinsdag kip met brood en groenten.

13 & 19/10

Natuurpunt Zedelgem
Op zondag 13 oktober informatieve wandeling in
Doeveren ‘Verkenning van de Zedelgemse Serengeti’
Afspraak van 10.00u tot 12.00u aan de hoofdingang van Doeveren
(Sijslostraat Waardamme, voor de brug over de E403 rechts, richting Ruddervoorde)
Info: doeveren@natuurpuntzedelgem.be - 0486 25 25 30

Op zaterdag 19 oktober: Nacht van de Duisternis in
het Plaisiersbos
We maken een avondwandeling in het bos. Tijdens deze tocht
in het duister zullen vooral de kinderen zintuigen gebruiken die
ze anders niet zoveel aanspreken in de natuur. Na de wandeling
eindigen we in een lichtkring, waar we genieten van een hapje en
een drankje.
In oktober is het reeds herfst, dus is het aangeraden een zaklamp,

08/10

laarzen en regenkledij te voorzien.

Activiteit Oud-Strijders Veldegem

Waar: Om 19u aan de hoek van de Bergenstraat met de Bos-

Plechtigheid Herdenking Oud-Strijders Veldegem onder muzikale

Voor wie: edereen is van harte welkom

begeleiding van Kunst Na Arbeid Veldegem.

Prijs: gratis

dreef, Veldegem

Info: Ann Van Poucke - jmb2@telenet.be
Programma:

050 84 01 26 - 0470 80 25 65

• 9u: mis in de kerk van Veldegem
• 10u: bloemenhulde aan de oorlogsslachtoffers en oud-strijders
Veldegem
• gevolgd door een drink aangeboden door de gemeente op de
‘Kindermarkt van VBS-De Stapsteen Veldegem’ in de turnzaal
Enkel wie deelneemt aan de plechtigheid kan deelnemen aan de
drink.
Deelname aan de plechtige herdenking is gratis en een eerbetoon
aan de oud-strijders en vaderlandslievende organisaties.
Wanneer: 8 oktober 2020 - vanaf 09.00 u.
Prijs: gratis
Info & contact: communicatiedienst@zedelgem.be

20/10

Vriendenmaal 't Lokaal Veldegem
Een activiteit ten voordele van de werking van Parochiaal Centrum ’t Lokaal waar iedereen welkom is.
Wat: Vriendenmaal in Parochiaal Centrum ’t Lokaal,
Lokaalstraat 7 te Veldegem
Wanneer: zondag 20 oktober 2019 start om 11.30u
Programma:
• receptie, uitgebreid koud buffet, koffie en dessertbuffet
• Bingo met mooie prijzen (loten ter plaatse te koop)
Prijs: Volwassenen 32 EURO p.p.
Kinderen tot 12 jaar betalen 15 EURO p.p.
Inschrijven en info: bij Christa Lechermann - 050/28 11 75
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AGENDA

21/10

24/10

Zedelgemse Wandeltoer

Schlagerfestival

Wandelliefhebbers kunnen maandelijks op maandag hun hartje

Jaarlijks Schlagerfestival, georganiseerd door de dienst

ophalen tijdens de Zedelgemse Wandeltoer, een organisatie van

welzijn en de adviesraad voor andersvaliden (ARAV).

de sportdienst in samenwerking met de sportraad. Maandelijks,

Dit jaar met optredens van Herbert Verhaeghe en Rudy

behalve in juli en augustus, kan je deelnemen aan een geleide

Hammond@Blue Ladies.

groepswandeling van ongeveer 10 kilometer langs rustige en
bewandelbare wegen, die je de mooiste plaatsjes van Zedelgem

Wanneer: do 24/10/2019 - 13.30u – 17.00u

doen verkennen.

Waar: Jonkhove, Aartrijksestraat 9, 8211 Aartrijke

Als afsluiter na de laatste wandeltocht in december krijgen alle

Prijs: Gratis

deelnemers een koffie en stuk taart aangeboden. Deelname is

Inschrijven verplicht: inschrijven deelnemers/begelei-

gratis.

ders via 050 288 604 of mady.allaert@zedelgem.be.

We verwelkomen ook graag trouwe viervoeters op onze wandelingen. We rekenen er uiteraard op dat ze steeds aan de leiband
worden vastgemaakt.
Deelname is gratis. Alle deelnemers zijn verzekerd via de ISB
sportverzekering.
Wanneer: maandag 21 oktober verzamelen vanaf 13.15 u., vertrek stipt om 13.30 u., terug omstreeks 16.00 u.
Waar: sportcentrum De Bosserij, Acaciastraat 31 A, Veldegem

29/10

Start to Tuinhier
‘Tuin Hier’ helpt mensen die weinig of geen ervaring hebben met tuinieren op een praktische bij de opstart en het
onderhoud van een moestuin.
Wat: Het aanleren van een directe en vooral praktische
aanpak staat voorop, waarbij het programma wordt aangepast naar de noden van de deelnemers.
Waar: ’T Lokaal: Lokaalstraat 7, Veldegem.
Wanneer: Dinsdag 29/10/2019 om 19.30u
Inschrijven: Inschrijven kan door te mailen naar
(tuinhierveldegem@gmail.com) of telefonisch
(0474/87.77.95)Het aantal inschrijvingen is beperkt.
Meer informatie over ‘Tuin Hier’ kan je terugvinden op
http://www.tuinhier.be/nl/home

08/11

Voordracht Vaderlanderkes.
Zedelgem herdenkt!
Voordracht door John Vannekke over de landing in Normandië, D-Day 6 juni 1944.
De uiteenzetting behelst een overzicht van de aanloop tot
het openen van het zogenaamde tweede front, de keuze van
de landingsplaats, de afleidingsplannen en de landing zelf,
het begin overigens van de bevrijding van West-Europa.
Wanneer: 8 november 2019 om 19.30u
Waar: in het Kloosterhof, Kerkplein, Zedelgem
Prijs: gratis
Inschrijven: niet nodig
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IN DE RAND VAN DE RAAD

In de rand van de raad
Zitting gemeenteraad van 22 augustus 2019
Juridische zaken/Dienstverlening

Preventie

• De gemeenteraad keurt de gunningsleidraad, incl. bijlagen en ei-

De gemeenteraad keurt de visietekst en het globaal plan voor pre-

senprogramma, betreffende de opdracht ‘Oprichten multifunc-

ventie en bescherming op het werk voor de periode van 2019 tot

tioneel gebouw op de site Sint-Maarten te Loppem’ goed.

2024 goed.

• De deontologische code van de mandatarissen wordt aangevuld

Mobiliteit

en goedgekeurd.
• De gemeenteraad keurt de ontwerpakte voor minnelijke aan-

De gemeenteraad beslist tot de goedkeuring van de princiepsover-

koop van grond nodig voor realisatie van het fietspad Noord-

eenkomst tot aanpak van prioritaire overwegen: ‘Princiepsover-

straat integraal goed.

eenkomst streefbeeld spooroverwegen met Infrabel’.
De gemeente zal worden vertegenwoordigd door de instrumente-

Wonen

rend ambtenaar.

De gemeenteraad keurt de subsidieaanvraag voor de periode
2020-2025 goed, met inbegrip van de engagementverklaring voor

Een uitgebreidere versie van de notulen kan je nalezen op www.

het intergemeentelijk project woonwinkel ter ondersteuning van

zedelgem.be/gemeenteraad

het lokaal woonbeleid, en het protocol tot uitvoering van de verplichte en aanvullende activiteiten.

Volgende zitting: donderdag 26 september om 19.30u (gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn).

Openbare werken
De gemeenteraad beslist tot de ontbinding van de samenwerkingsovereenkomst met de Provincie West-Vlaanderen, goedgekeurd in
de gemeenteraad van 24 september 2015. De gemeenteraad beslist tot het sluiten met de samenwerkingsovereenkomst Project
ZED 3018 met N.V. Aquafin en de Provincie West-Vlaanderen voor
aanleg van een fietspad, rioleringswerken en wegeniswerken langs
de Brugse- en Diksmuidse Heirweg. De gemeente zal worden vertegenwoordigd door de instrumenterend ambtenaar.

KORTE BERICHTEN

Sluitingsdagen gemeentelijke diensten
in november
Alle gemeentelijke diensten, de lokale dienstencentra inbegrepen,
zijn gesloten op 1 en 11 november 2019.
Volgende diensten zijn ook gesloten op 2 november: het containerpark, de bibliotheek en de diensten gevestigd in De Groene Meersen,
en alle dienstencentra.
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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.

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

Sociale dienst & OCMW

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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