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Betere mobiliteit, verkeersveiliger, duurzamer  
en milieuvriendelijke nutsvoorzieningen

Na acht maanden hard werken en goed  
samenwerken van de aanbestedende 
overheden (provincie West-Vlaanderen, 
gemeente Zedelgem en RioPact), het stu-
diebureau, de betrokken aannemers en 
nutsmaatschappijen is de Rembertstraat 
volledig heraangelegd. 
De gemeente en de provincie West-Vlaande-
ren en Riopact wensen hierbij de bewoners 
en gebruikers van het tracé uitdrukkelijk te 
bedanken voor het begrip en geduld gedu-
rende de periode van deze toch wel grote 
openbare infrastructuurwerken.

Gloednieuw fietspad 
De aanleg van het dubbelrichtingsfietspad 
is een extra troef in het voortdurend na-
streven van veilige en vlotte verbindingen 
tussen verschillende gemeenten. De ver-
binding tussen Torhout en Veldegem krijgt 
zo een serieuze opwaardering om met de 
fiets naar school of naar het werk te gaan. 
Tijdens de heraanleg is er eveneens reke-
ning gehouden met het creëren van een 
snelheidsremmende middengeleider bij 

het inrijden van de bebouwde kom, dat 
ook dienst doet als veilige fietsoversteek.

Totaalproject
• Tijdens de werken zijn alle bovengrond-

se leidingen ondergronds gebracht. 
• Er is een nieuwe waterleiding aangelegd. 
• De bestaande rijbaan is opgebroken en 

heraangelegd in asfalt. 
• De verlichting van de straat en fietspad 

is volledig gemoderniseerd met ledver-
lichting. 

• De grachten zijn opengetrokken om een 
grote waterberging van oppervlaktewa-
ter op te vangen. 

• Langsheen het volledig traject is er ook 
een gescheiden rioleringsstelsel aange-
legd. Door de afkoppeling komt er min-
der afvalwater terecht in de waterlopen.

Tijdens het eerstvolgend plantseizoen zullen 
de voorziene bomen worden aangeplant.

Save The Date! 
Op 13 maart 2020 zal de gemeente Zedel-
gem en haar partners in dit project deze 

realisatie samen met de bewoners vieren 
tijdens een officiële inhuldiging van de ver-
nieuwde Rembertstraat. Meer informatie 
hierover zal later volgen. Houd alvast deze 
datum vrij zodat je erbij kan zijn!

Samenwerking
Het project van de Rembertstraat kwam tot 
stand door medefinanciering van volgende 
instanties:
• de gemeente Zedelgem
• de provincie West-Vlaanderen
• het Fietsfonds
• Riopact (is een samenwerking tussen 

Aquafin en De Watergroep en helpt ge-
meenten bij de uitbouw van hun riole-
ringsbeheer)

• de Vlaamse Milieumaatschappij. 

De gemeente Zedelgem zet de volgende 
jaren verder in op de realisatie van meer 
veilige fietsverbindingen en properdere 
waterlopen i.s.m. de betrokken partners.

Rembertstraat in het nieuw! 
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Kunstacademie Zedelgem 

De Kunstacademie van Torhout is vorig jaar 
in Zedelgem gestart met het geven van mu-
ziek, woord, beeld en dans.  Zowel kinderen 
als volwassenen kunnen zich na school of 
na het werk laten meevoeren in de wereld 
van vormen, kleuren, klanken en beweging.

Dit schooljaar mocht de academie 275 leer-
lingen inschrijven in Zedelgem.   
58 kinderen kozen ervoor te komen schil-

deren, boetseren en knutselen.  Maar liefst 
147 kinderen en een aantal volwassenen 
willen graag muziek gaan maken.  39 kin-
deren dromen al van een acteercarrière en 
31 kinderen gaan zich dit jaar uitleven op 
de dansvloer. 
 
Al deze lessen worden gegeven door be-
kwame leraars, die hun kunstenaarschap 
met veel passie doorgeven.  Je vindt deze 

mensen terug op de afdelingen in Zedelgem 
dorp, wijk De Leeuw, in Aartrijke, Veldegem 
en Loppem.    
Vlak voor de zomervakantie mochten de 
kinderen van het eerste en tweede leer-
jaar in zaal Jonkhove komen proeven van 
dit kunstige aanbod.  Ze smulden van een 
prachtige voorstelling Feest!,  waarbij ze 
een heel orkest, vier acteurs, een zangeres 
en een danseres aan het werk konden zien 
en horen.  Na de voorstelling konden ze nog 
even kennismaken met elk instrument (ook 
met de doedelzak) en mochten ze samen 
met de uitvoerders spelen op zelfgemaakte 
instrumenten.  Het was een feest om te zien. 
Mocht je nu denken dat dit enkel voor 
kinderen is.  Nee hoor, ook volwassenen 
zijn welkom in de kunstacademie.  Er 
is geen enkele voorkennis of ervaring 
nodig.  Misschien heb je er altijd van ge-
droomd, maar kwam het er niet van?  De 
academie telt momenteel meer dan 1500 
leerlingen, dus twijfel niet om je volgend 
schooljaar in te schrijven en je aan te 
sluiten bij deze grote en bonte familie.   

Voor meer informatie surf je naar: 
https://www.zedelgem.be/kunstacademie

Tractorsluis Stakedreef 
In de Stakedreef tussen de Hageweg en 
de Diksmuidse Heirweg is er een nieuwe 
tractorsluis geplaatst en werd dit deel 
van de wegel ook opnieuw aangelegd. 
De trage verbinding die hiermee werd 
gerealiseerd kadert in het inrichtingspro-
ject Moubeek-Vloethemveld. Het inrich-
tingsproject wil de ruime omgeving rond 
Vloethemveld op de kaart zetten. Ter 
hoogte van het Ockerhout is een nieuw 
bos aangeplant en zijn er nieuwe wandel- 
en ruiterpaden aangelegd. Aan de rand 
van het bos is er ook een mountainbike 
pad aangelegd. Alvast een mooi plekje in 
onze gemeente om te ontdekken!
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‘collectie fotomuseum Riga - ©Juris Ziverts’

Kunstproject Vloethemveld 
Breng jij met jouw kunstwerk de 
sfeer van het krijgsgevangenkamp 
in Vloethemveld terug tot leven?
Het Vloethemveld is een natuurgebied van 
ongeveer 330 hectare met een verborgen 
verleden. Het is een heel gevarieerd gebied, 
met bos, heide, schrale graslanden en voed-
selarm water. Je vindt er ongerepte natuur, 
militair erfgoed en de herinnering aan een 
krijgsgevangenenkamp door de kunst van 
zijn bewoners. Die combinatie is uniek in 
de wereld. Het gebied is het ideale decor 
voor een ontspannende uitstap, een ken-
nismaking met de Europese geschiedenis 
of een avontuurlijke ontdekkingstocht in 
de natuur.

ANB (Agentschap voor Natuur en Bos), VLM 
(Vlaamse Landmaatschappij), gemeenten 
Zedelgem en Jabbeke slaan de handen in 
elkaar om het tot nu toe afgesloten gebied 
binnen in het voormalig militair domein 
open te stellen voor het publiek. Het gaat 
om het Kamp Vloethemveld (35 hectare) 

Oproep kunstenaars 
In het najaar van 2018 kregen studenten van de hogeschool Gent de opdracht om een 
schetsontwerp op te maken van het onthaalplein en de toegangszone van het kamp. 
Daarin werd het idee voorgesteld om een aantal kunstwerken te voorzien nabij de 
toegang van het kamp waarbij silhouetten de sfeer van vroeger van het krijgsgevan-
genenkamp oproepen. 
We zijn dan ook op zoek naar een kunstenaar/ambachtsman of vrouw die het idee 
van de jonge ontwerpers wil realiseren zodat de bezoekers geconfronteerd worden 
met de sfeer van het krijgsgevangenkamp.
Verdere en alle nodige informatie om voorstellen in te dienen vind je terug in de pro-
jectnota, die je o.a. terugvindt op de website van de gemeente Zedelgem en de VLM 
(Vlaamse Landmaatschappij).

Voel je het kriebelen? Wacht niet te lang om jouw 
voorstel in te dienen, de uiterste datum is 20/12/2019. 
Een jury zal de inzendingen afwegen en de meest 
passende eruit pikken. 

Veel inspiratie en succes!

waarbinnen de voormalige barakken voor 
munitieopslag en de plaats waar krijgsge-
vangenen verbleven, bezichtigd kunnen 
worden. 

In de komende jaren zullen het onthaal-
plein, de barakken en het te bezoeken 
domein ingericht worden als natuur- en 
erfgoedsite.
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De bib organiseert in samenwerking met Ginter naar jaarlijkse ge-
woonte een daguitstap naar de Antwerpse Boekenbeurs. Er zijn 
twee opstapplaatsen: om 9 u. aan bibliotheek Zedelgem en om 
9.15 u. aan uitleenpost Loppem. Om ongeveer 18u wordt de bus 
terug thuis verwacht. 
Bij het inschrijven wordt voorrang gegeven aan de inwoners van de 
regio Ginter (Gistel, Ichtegem, Koekelare, Kortemark, Oudenburg, 
Torhout en Zedelgem). Woon je niet in de regio Ginter, maar wil je 
graag meegaan, dan word je op een wachtlijst gezet. Indien er nog 

een plaatsje vrij is, wordt er contact met je opgenomen en betaal je 
15 EUR. Je inschrijving is pas definitief wanneer het ticket betaald is.
 
Wanneer: zaterdag 9 november 2019 - 9 u. opstapplaats biblio-
theek Zedelgem – 9.15 u. opstapplaats uitleenpost bib Loppem 
– terug omstreeks 18u 
Prijs: 10 EUR (inwoners Zedelgem en Gintergemeenten)  
Inschrijven: in de bibliotheek - vooraf inschrijven is nodig 
Contact: 050 20 80 08 - e-mail: bibliotheek@zedelgem.be

In het kader van de voorleesweek en de 
ouderenweek (16-24 november) wordt 
er in De Braambeier voorgelezen uit de 
cursiefjes van Jos Ghysen ‘Te bed of niet 
te bed’ en ‘Bij leven en welzijn’. Ook de 
verrassende verhalen van ‘Het land van 
de grote woordfabriek’ en ‘Het aller-
mooiste cadeau’ komen aan bod. 

Wanneer: maandag 18 november 2019 
- Sessie 1 van 14.00 u. tot 14.45 u. -  
Sessie 2 van 15.00 u. tot 15.45 u. 
Waar: De Braambeier, Loppemsestraat 
14a, 8210 Zedelgem 
Prijs: 2 EUR (koffie en koekje inbegrepen) 
 
 

Inschrijvingen: maximum 25 inschrij-
vingen - vooraf inschrijven via:  
tel. 050 20 80 08  
of bibliotheek@zedelgem.be;   
de.braambeier@zedelgem.be of  
telefoneer 050 25 22 40

B I B L I O T H E E K

B I B L I O T H E E K

Boekenbeursreis

Verhalen uit de oude doos
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Knutseltijd in uitleenpost Aartrijke 
Kom luisteren naar een verhaal. Na het voorlezen wordt er samen iets geknutseld.  
Voor kinderen van het 3de kleuter en 1ste leerjaar.  
 
Wanneer: woensdag 27 november 2019 – van 16.30 u. tot 18.00 u.  
Waar: uitleenpost Aartrijke  
Prijs: gratis 
Inschrijven: vooraf inschrijven via bibliotheek@zedelgem.be of telefoneer 050 20 80 08

Volgende maand
Voorleesuurtje 
in uitleenpost 
Veldegem
Er wordt een leuk verhaal voor-
gelezen. Voor kinderen van alle 
leeftijden. 
  
Wanneer: zaterdag 7 december 
2019 - van 10.00 u. tot 11.00 u. 
Waar: uitleenpost Veldegem  
Prijs: gratis 
Inschrijven: vooraf inschrijven is 
niet nodig

De bibliotheek is gesloten op  
1, 2 en 11 november 2019

Sinds de golden sixties nam de welvaart in België spectaculair toe 
en veranderde het dagelijks leven op alle vlakken. Als kind van de 
moderne tijd heeft historicus en schrijver Korneel De Rynck nooit 
iets anders gekend. Maar hoe zag het leven eruit vlak vóór die 
stroomversnelling, ingeluid door Expo 58? Wat aten de mensen 
toen? Hoe wasten ze zich? Hoe verplaatsten ze zich, en hoe vulden 
ze hun schaarse vrije tijd in? 

De Rynck dook in het verleden en schreef er het boek Vroeger 
was alles anders (2018) over. Deze lezing, gebaseerd op het boek, 
brengt het leven in de jaren vijftig helemaal terug, met tal van 
oude foto’s, beeldfragmenten en een streepje muziek. Het gaat 
over schepjes cichorei in de koffie, buurtcinema’s en Leuvense 
stoven. Maar ook over telegrammen, bedevaarten naar Lourdes 
en buitentoiletten.

Wanneer: donderdag 28 november 2019 – van 19.30 u. tot 22.00 u.  
Waar: bibliotheek Zedelgem 
Prijs: 3 EURO 
Inschrijven: voor 21 november via bibliotheek@zedelgem.be of 
telefoneer 050 20 80 08

Vroeger was alles anders
Korneel De Rynck

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 16 november 2019 - 11.00 u. 
tot 12.00 u.  
Waar: Bibliotheek Zedelgem  
Prijs: gratis 
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STEIGER
Met het project #LOCATIONS - waarmee de groep rond Gilles Van-
decaveye-Pinoy Jong Jazztalent 2017 won –verdiepte Steiger zich 
in het aspect ‘ruimte’. De band ruilde het klassieke studiogegeven 
(een homogene sound voor een volledig album) in voor een pro-
cedé waarbij de specifieke locaties waar de muziek opgenomen 
werd, een belangrijke plaats innemen. 

Live wordt er gebruikt gemaakt van beelden van elke specifieke 
locatie. #LOCATIONS is een multidisciplinaire totaalervaring, waar-
bij muziek, beeld, atmosfeer en de waarneming van het geheel op 
één lijn komen te staan.

Sinds hun eerste ontmoetingen zijn Gilles Vandecaveye-Pinoy 
(toetsen), Kobe Boon (bas) en Simon Raman (drums) op zoek naar 
een eigen creatieve invulling. Niet zozeer als een afwijking van het 
klassieke format van het pianotrio maar eerder als een onderzoek 
naar het potentieel ervan.  Jazz? Zeker, al laten de muzikanten 
van Steiger zich niet intimideren door genregrenzen. Elektronica, 
hedendaagse muziek, vrije improvisatie en rock maken deel uit 
deel van de bandsynergie.

In 2017 debuteerde Steiger met het album ‘And Above All’ (El  
Negocito Records). Opvolger ‘Give Space’ verscheen in september 
2018 via SDBAN Records en mocht op lovende kritieken rekenen.

Steiger was voorbije zomer te zien op Gent Jazz en Jazz Middel-
heim. In 2018 speelde de groep ook op het prestigieuze 12 Points 
Festival in Dublin. Frotman Gilles is momenteel Artist In Residence 
in muziekclub N9.

Wanneer: zaterdag 9 november 2019 - 20.00 u. 
Waar: Loods Nico Vanoost, Schatting 44, 8210 Zedelgem 
Tickets: www.zedelgem.be/tickets, tickets@zedelgem.be  
of telefoneer 050 288 330 
Prijzen: 13 EUR (standaard), 8 EUR (-26 j.), 6,5 EUR 
 (-26 j. last minute), 11,5 EUR (+65)

C U L T U U R

Sérieux sluit kinderlijke speelsheid niet uit,  

en omgekeerd. Steiger maakt geen muziek 

voor hokjes, en al evenmin voor rustige fiets-

tochtjes. Tenzij u er de stokken in de wielen wilt 

bijnemen, natuurlijk.   ó ó ó ó Focus Knack

Gilles Vandecaveye-Pinoy, 

Kobe Boon en Simon Raman 

putten uit de diverse ruimtes 

blijkbaar veel inspiratie. De 

muziek van het Gentse trio ver-

veelt nooit, zo rijkgeschakeerd 

is elk nummer.   ó ó ó ó De Standaard

STEIGER’s second album is a dark trip: the 

mould- breaking Ghent piano- bass- drums 

trio summoning discreet atmospherics by re-

cording its seven tracks in different locations.

Bold and unpredictable, it cements Steiger’s 

upfront position amid a growing brigade of 

young Belgian peers.   ó ó ó ó Mojo Magazine (UK)
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April 1973. Henry Darger - een teruggetrok-
ken onderhoudsman uit Chicago - zegt de 
huur van zijn flat op. Hij laat zich opnemen 
in het bejaardenhuis. Kort erna overlijdt 
hij. Op de vraag wat er met zijn meubels 
en spullen moet gebeuren: ‘Throw it all 
away. Too late now.’
Wanneer huiseigenaars Kiyoko en Nathan 
Lerner de flat willen leeghalen - stoten ze 
op een levenswerk waarvan ze de waarde 
onmogelijk kunnen inschatten. Verspreid 
in kasten, op tafels, de grond liggen meer 
dan 30 000 pagina’s voor- en achterkan- 
ten vol getypt, vergezeld van een 300-tal 
schilderijen. Dargers epos: In the realms of 
the Unreal. Hij heeft er 60 jaar aan gewerkt.
Henry’s leven was er één van ellende, mis-
bruik en eenzaamheid. Op jonge leeftijd 
maakte hij een besluit: als de echte wereld 
hem niet diende - zou hij er zelf één ver-

zinnen die dat wel deed. Hij dook in zijn 
verbeelding en sloot er zich in op. Niet om 
de kunst of de literatuur; maar om zichzelf 
te redden.
Aan de hand van Dargers dagboeken, 
schreef Thomas Janssens een nieuwe 
tekst voor topacteurs Lynn Van Royen en 
Peter De Graef over wat het met een mens 
doet om onopgemerkt te blijven.

Wanneer: vrijdag 22 november 2019 - 
20.00 u. 
Waar: GC De Groene Meersen 
Tickets: www.zedelgem.be/tickets, 
tickets@zedelgem.be  
of telefoneer 050 288 330 
Prijzen: 15 EUR (standaard),  
10 EUR (-26 j.), 7,5 EUR (-26 j.  
last minute), 13,5 EUR (+65)

Reveil doorbreekt de stilte op 1 no-
vember en brengt een eerbetoon 
aan geliefden met muziek, verha-
len en licht.

Begraafplaatsen over heel Vlaan-
deren worden omgevormd tot 
warme plaatsen, waar mensen 
samen herinneringen kunnen op-
halen 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.
Het Aartrijkse koor Artiriacum zorgt 
voor de muzikale omkadering.

Waar: begraafplaats Aartrijke 
Wanneer: 1 november 2019 – van 
17.00 u tot 18.00 u. 
Prijs: gratis toegang 

22/1101/11

Lynn Van Royen en Peter De Graef  
Het koninkrijk van Henry Darger  
I.s.m. Davidsfonds Veldegem-Zedelgem

Reveil 
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Intrede Sinterklaas : 
op 24 november 2019

Op zondag 24 november doet de Sint zijn jaarlijkse intrede in Zedel-
gem. De Heilige Man verwelkomt samen met zijn Pieten de kinderen 
en hun (groot)ouders op de terreinen van De Groene Meersen.

Alle aanwezigen worden getrakteerd op toffe animatie van de Pieten 
en een goochel-, zang- en dansoptreden. Sinterklaas blijkt niet zo’n 
hele goede danser. Echter zijn muzikale vrienden van KonFetTi en 
Clown Pipo zorgen voor de nodige compensatie.
De kinderen krijgen er bovendien een lekkere zak snoep bovenop.

Iedereen is welkom vanaf 13.30 u. aan het speelplein in De Groene 
Meersen (waar de Sint aankomt) en daarna in sportzaal 1. Er is 
plaats genoeg voor iedereen. Het slot is voorzien omstreeks 16 u.

Deelname is gratis, maar inschrijven is noodzakelijk en kan tot 
vrijdagmiddag 22 november. Dit kan via inschrijvingen.zedelgem.
be: Maak een gezinsaccount aan of log in met je bestaande account. 

Voer de inschrijving in voor het gewenst aantal kinderen en je ont-
vangt een bevestigingsmail met de nodige informatie.

Na de inschrijving bezorgen we aan elk kind een snoepbon. Die heb-
ben ze de dag zelf nodig om hun snoepzak in ontvangst te nemen.
(Groot)ouders of begeleiders zijn uiteraard ook van harte welkom 
en moeten niet inschrijven.

Organisatie: Jeugddienst in samenwerking met The Spotlights 
Wanneer: zondag 24 november 2019 – 13.30 u. 
Waar: De Groene Meersen, Stadionlaan 48, Zedelgem 
Prijs: gratis 
Inschrijven: via inschrijvingen.zedelgem.be 
Contact en info Jeugddienst:  telefoneer 050 28 86 02  
of mail naar jeugd@zedelgem.be

J E U G D
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Aanplant  
geboortebos  
in Hoogveld  
Het aanplanten van geboortebossen of 
geboortedreven is een traditie die de 
gemeente Zedelgem wil verderzetten. 
De kinderen die nu geboren worden, 
zijn onze toekomst. We willen voor 
hen dan ook een groene omgeving 
garanderen.  Bovendien zal het later 
leuk zijn om terug te komen kijken naar 
‘hun’ boom! Net zoals een kind deel 
uitmaakt van een gezin, een familie, 
een gemeenschap zal hun boom, sa-
men met andere bomen, struiken en 
planten bijdragen tot ons welzijn en 
dat van komende generaties. Bossen 
bieden verkoeling tijdens de warme 
zomers, dragen bij tot het vasthou-
den van overvloedige neerslag in de 
winters, herbergen een diversiteit aan 
leven, en zijn een uitgesproken plaats 
tot ontspanning van wandelaar, jogger, 
fietser, …. 

Voor de borelingen tussen 1 september 
2016 en 31 augustus 2018 slaan het ge-
meentebestuur van Zedelgem en Na-
tuurpunt de handen in elkaar. Op 23 
november 2019 wordt voor de vierde 
maal op rij het natuurgebied Hoogveld 
met extra bos uitgebreid. 

Parkeren kan op de carpoolparkings 
aan beide kanten van de op- en afrit 
van de E403. 
Afspraak op 23/11/2019 van 9 u. tot 
12 u.
Meer info over het soort bomen en veel 
meer nieuws over bos en natuur op 
www.natuurpuntzedelgem.be

Minder fijn stof door  
betere houtverbranding
 
De avond is een samenwerking tussen het Regionaal 
Landschap Houtland, provincie West-Vlaanderen,  
LOGO en de West-Vlaamse Milieufederatie.
 
Hout verbranden:  
actueler dan je denkt!
Wie denkt dat we steeds minder hout ver-
bruiken voor het verwarmen van ons huis, zit 
mis. De laatste jaren neemt het aandeel van 
hout in de huishoudelijke verwarming toe. 
Het is vooral de ‘sfeerverwarming’ die voor 
deze toename zorgt. En dat zien we ook in 
het aandeel van fijnstof uit houtverbranding 
in de lucht. Om de luchtkwaliteit te verbe-
teren voor onszelf en de buurt, hebben we 
minder en betere houtverbranding nodig.

 
 

 
 

Hout duurzamer verbranden: 
spaart je gezin, buurt en leefmilieu 
De inhoud van de avond gaat over: wat is 
efficiënte houtver¬branding, hoe kan je zelf 
het rendement van je houtverbranding zo 
hoog mogelijk krijgen, welke gezondheids-
risico’s kan je verminderen en hoe.
De avond eindigt rond 21.00u met een hap-
je en een drankje.

Wanneer: vrijdag 29 november 2019 - 19.00 u. 
Waar: Raadszaal Boeverbos, Koning 
Leopold III-Laan 41, 8200 Sint-Andries 
(Brugge) 
Inschrijven: www.rlhoutland.be  
via de nieuwsrubriek 
Prijs: gratis

Laat je knotbomen knotten  
in ruil voor het hout
Knotbomen en houtkanten zijn heel waar-
devolle streekelementen. Als RL Houtland 
willen we dan ook dat deze landschapsele-
menten blijven bestaan en goed worden 
beheerd.
Heb je knotbomen of houtkanten die moe-
ten worden gekapt, maar kom je daar zelf 
niet (meer) toe, dan kan onze knotploeg 
voor de oplossing zorgen. De Houtlandse 
knotploeg bestaat uit verschillende teams, 
die je bomen knotten in ruil voor het hout.

Wanneer kom je in aanmerking 
voor onze knotploeg?
• Staan je bomen in Beernem, Brugge, 

Damme, Ichtegem, Jabbeke, Oost-
kamp, Torhout of Zedelgem? 

• Zijn je knotbomen zes jaar of langer niet 
meer geknot? 

• Staan de bomen niet te dicht bij gebou-
wen of elektriciteitsdraden?

Dan ben je bij ons aan het goede adres. 

Hoe gaat het in zijn werk?
• Als eigenaar contacteer je het RL Hout-

land via de site en vul je het aanvraagfor-
mulier in. Je mag ons ook bellen op het 
nummer 050 40 70 22.

• Wij geven je aanvraag door aan onze aan-
gesloten knotteams.

• Is er een team geïnteresseerd in jouw aan-
vraag, dan nemen zij zo snel als mogelijk 
contact op om verder af te spreken.

• Let wel, we kunnen nooit met zekerheid 
beloven of er een knotter kan langsko-
men.

Meer info en het aanvraagformulier vind je 
op www.rlhoutland.be
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Afhalen gratis huisvuilzakken  
nog tot 1 december

Elke belastingplichtige heeft recht op een 
rol van 12 huisvuilzakken van 75 liter, met 
uitzondering van de eenpersoonsgezinnen, 
die 6 huisvuilzakken van 75 liter ontvangen. 
Gezinnen met 3 of meer kinderen onder de 
18 jaar (toestand op 1 januari van het aan-
slagjaar) krijgen één bijkomende rol van 12 
zakken (75 liter). Nierpatiënten met thuis-
dialyse, incontinentie- en stomapatiënten 
krijgen drie extra rollen van 12 huisvuil-
zakken (75 liter), mits voorlegging van een 
medisch attest.
Nog tot 1 december kan je de gratis huis-
vuilzakken voor 2019 afhalen. Dit kan in een 

van de deelgemeenten of aan het onthaal 
in het gemeentehuis in Zedelgem, tijdens 
de openingsuren. Je hoeft hiervoor geen 
afspraak te maken.

Afhalen kan enkel met de groene bon die 
aan het aanslagbiljet voor de milieubelas-
ting 2019 hangt. Na 1 december 2019 is de 
bon dus niet meer geldig.

Medisch attest
Een medisch attest moet samen met de 
bon worden afgegeven. Dit attest kan een 
doktersbriefje zijn of een speciaal formulier 
dat je door de behandelende geneesheer 

laat invullen. Je kan het formulier afhalen 
in de verschillende gemeentehuizen of via 
de website van de gemeente downloaden.
Je kan je huisvuilzakken afhalen in één van 
de deelgemeentehuizen, het containerpark 
of aan het onthaal in het gemeentehuis in  
Zedelgem. 

Let wel
• Het afhalen van huisvuilzakken met een 

medisch attest is niet mogelijk in het con-
tainerpark.

• De bon kan enkel ingeruild worden bij de 
gemeentelijke diensten en is niet geldig 
in handelszaken.

Behaag het Houtland
Bestel nu je inheemse hagen, struiken en (fruit)bomen  

Naar jaarlijkse gewoonte bieden we streekeigen bomen en struiken, alsook hoogstamfruitbomen te koop aan. Dit jaar willen we speciale 
aandacht voor de kleine zangvogels. Daarom bieden we dit jaar drie vogelvriendelijke pakketten aan met extra korting!!

Pakket 1 
bevat meidoorn (30), sleedoorn (10), hulst (10) voor 30,00 euro 
(korting: 17,50 euro)

Pakket 2 
bevat Europese vogelkers (10), Gelderse roos (10), sporkehout (10), 
meidoorn (10), sleedoorn (10) voor 25,00 euro (korting: 12,50 euro )

Pakket 3 
bevat hazelaar (10), lijsterbes (10), meidoorn (10), Europese  
vogelkers (10), zwarte els (10) voor 27,50 euro (korting: 12,50 euro) 
 

PRAKTISCH
Geef je bestelling door via ons online formulier tot uiterlijk  
zaterdag 30 november. Vergeet daarbij niet aan te duiden op welke 
dag je de planten wenst af te halen op de parking Tillegembos, 
Torhoutsesteenweg, Brugge. Afhalen kan op:
• vrijdag 13 december tussen 13u30 en 16u00
• zaterdag 14 december tussen 9u00 en 11u00

Meer info en bestellen pakketten op www.rlhoutland.be
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Nieuws van de energiecoach 
Wist je dat het isoleren van je dak  

verplicht wordt tegen 2020?
De Vlaamse overheid legt in de kwaliteits-
bewaking van huurwoningen de verplich-
ting voor dak- en/of zoldervloerisolatie op. 
Deze verplichting geldt voor alle huur- en 
koopwoningen die voor 1 januari 2006 aan-
gesloten werden op het elektriciteitsnet. 
Indien bij een controle van de kwaliteit van 
de woning, vastgesteld wordt dat je dak niet 
geïsoleerd is, wordt je woning op het tech-
nisch verslag bestraft met 15 punten. Vanaf 
15 punten wordt een woning ongeschikt 
verklaard voor verhuur.

Wacht niet langer met dak- of 
zoldervloerisolatie.
Dak- of zoldervloerisolatie is niet alleen 
verplicht in huurwoningen tegen 2020, het 
is ook een slimme investering. Je kan bo-

vendien ook recht hebben op een premie 
van Fluvius.  Door je dak te isoleren zal je 
dus minder energie verbruiken.  Het is voor-
delig voor het milieu en zeker voor jouw 
portemonnee.

Wordt de zolderruimte niet verwarmd of 
bewoond, dan kan je er ook voor kiezen 
om je zoldervloer te isoleren.

De energiecoach kan je bijstaan.
De energiecoach bekijkt jouw dak, vraagt 
offertes en bespreekt deze met jou.  Hij 
volgt ook de werken op en helpt je bij even-
tuele premie aanvragen. 

Wil je je dak zelf isoleren, dan heeft hij voor 
jou handige tips en tricks.

Deze dienstverlening word je als bewoner 
van Beernem, Damme, Oostkamp, Torhout 
en Zedelgem gratis aangeboden dankzij de 
steun van jouw gemeente.

De taak van de energiecoach beperkt zich 
niet alleen tot dakisolatie, ook bij het iso-
leren van de spouw en het plaatsen van 
HR-beglazing kan hij ondersteuning bieden.

Contact:
De Woonwinkel:  
William Werbrouck  
050/250 138 – 0477/98 56 02 
william.werbrouck@ 
dewoonwinkel.be

1 3
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Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 
(RUP) Engelbewaarder en  
Sportlaan – Sint-Aarnoutstraat

De gemeente wenst een ruimtelijk uitvoe-
ringsplan (RUP Engelbewaarder) op te 
maken voor een stuk van het domein van 
OC Cirkant.  Er wordt gestreefd naar een 
woonproject met sociale huisvesting dat in 
beperkte mate afhankelijk is van de dienst-
verlening van OC Cirkant.
 Het doel van het ruimtelijk uitvoeringsplan 
(RUP) Sportlaan – Sint-Aarnoutstraat  is om 
een grenscorrectie door te voeren voor de 
gewestplangrens tussen woongebied en 
agrarisch gebied, om zo de resterende per-
celen te kunnen ontwikkelen.

Startnota en procesnota ter inzage
Er werd voor beide uitvoeringsplannen een 
startnota over het gebied opgemaakt die 

de doelstelling aangeeft, onderbouwt en 
motiveert. 
De startnota en procesnota voor elk ruimte-
lijk uitvoeringsplan liggen ter inzage bij het 
onthaal van de gemeente en kunnen door 
de bevolking geraadpleegd worden van 2 
december 2019 tot en met 30 januari 2020.  
De nota’s kunnen gedurende die periode 
ook geraadpleegd worden op de gemeen-
telijke website.

Participatiemoment
Om uw mening te kennen organiseert de 
gemeente een info- en participatiemoment 
voor haar inwoners op maandag 16 de-
cember 2019 in de kapel van OC Cirkant.  
Deze infovergadering en het participatie-

moment starten om 19u met het ruimtelijk 
uitvoeringsplan ‘Engelbewaarder’.  Om 
20u volgt de toelichting over het ruimte-
lijk uitvoeringsplan ‘Sportlaan – Sint-Aar-
noutstraat’. 
U bent er allen van harte welkom om samen 
na te denken over de toekomst van deze 
locaties. 

Reacties m.b.t. beide startnota’s 
moeten aangetekend verstuurd of 
tegen ontvangstbewijs afgegeven 
worden op het gemeentehuis aan 
het onthaal of digitaal overgemaakt 
worden aan ruimte@zedelgem.be 
ten laatste op 30 januari 2020.

Bron: orthofoto (AGIV, 2017) Bron: orthofoto W-VI (AGIV - prov. W-VI, 2017)
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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 kan je als leerling in het se-
cundair 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 verkrijgen door te surfen naar www.
sportnaschool.be en daar het inschrijvings-
formulier in te vullen met de gevraagde 
gegevens. Daarna kan je met de SNS-app 
terecht bij alle verschillende sporten.
Alle leerlingen van het secundair onderwijs 
kunnen deelnemen aan meer dan 50 ver-
schillende sporten in de regio. Een greep 
uit het aanbod: Padelclub Brugge, cricket, 
schermen, fitness… . 
Ook onze Zedelgemse verenigingen wer-
ken actief mee, zo kunnen onze jongeren 
proeven van taekwondo, judo, zwemmen… 

Meer info vind je op www.sportnaschool.
be, op de Facebookpagina ‘Sport Na 
School Regio Brugge’

De Zedelgemse Sportprijzen: oproep kandidaten
Op zondag 2 februari 2020 vinden de jaar-
lijkse Zedelgemse Sportprijzen plaats. De 
sportraad reikt diverse sportprijzen uit 
(o.a. sportman, sportvrouw, sportbelof-
te, sportcarrière,…). Daarnaast worden 
alle kampioensploegen in de bloemetjes 
gezet. Eén van deze kampioensploegen 
maakt vervolgens kans op de trofee van 
sportploeg van het jaar.
We doen hierbij alvast een oproep naar 

alle geïnteresseerden om kandidaten bij 
de gemeentelijke sportdienst voor te dra-
gen voor één van de trofeeën.  Je kunt 
een overzicht van de prestaties, foto’s, 
motivering, enz. indienen bij de sport-
dienst tot uiterlijk woensdag 11 decem-
ber 2019. Vermeld zeker ook de contact-
gegevens van de kandidaat.
Sportdienst Zedelgem
050 28 86 03 - sport@zedelgem.be

Van maandag 4 t.e.m. zondag 17 november 
staan de jaarlijkse zwembaddagen op het 
programma! De sportdienst zet het zwem-
bad in de kijker met tal van activiteiten. 

Programma: 
Van 4 t.e.m. 17/11:
• Speelzwemmen:

Op 6, 9, 13 & 16 november wordt het 
zwembad tussen 14u30 en 17u00 omge-
toverd tot één groot speelparadijs waar 
kinderen naar hartenlust kunnen spe-
len en zich uitleven op het zwemtapijt, 
zwembanden en de vele andere attribu-
ten in het water. Bodemstand: 0,90 m. 

Van 4 t.e.m. 10/11:
• Gratis zwemmen tijdens de publieke 

openingsuren! 
• Tombola publiekzwemmen

Kom je in de week van 4 november zwem-
men tijdens de publieksuren? Vul dan 
een deelnamestrook in en maak kans 
op één van de 5 gratis 10-beurtenkaar-
ten. Na de zwembaddagen worden er 5 
winnaars geloot!

• Tombola aquasporten
Kom jij steeds vol enthousiasme naar de 

les aquafitness of aquarobics? Wees er 
dan zeker bij op donderdag 7 november. 
Vul een deelnamestrook in en win 5 gratis 
lessen aquafitness of aquarobics. Na de 
zwembaddagen wordt er één winnaar uit 
de les aquafitness en één winnaar uit de les 
aquarobics geloot. Jij doet toch ook mee?

• Koffiekletszwemmen en aquarobics 
(55+):
Op donderdag 7 november is er om 9u30 
koffiekletszwemmen en om 15u30 een 
initiatie aquarobics (± 30 min). Na bei-
de activiteiten biedt de sportdienst een 
kopje koffie aan. 

Vrijdag 23/11:
• Poolparty:

Op vrijdagavond 8 november organise-
ren de sport- en jeugddienst een heuse 
poolparty voor kinderen vanaf 10 jaar. 
Een coole dj zorgt voor de nodige sfeer 
en toffe muziek. Heb je zin in een feest-
je? Kom dan op vrijdagavond naar het 
zwembad en laat je leiden op de beats 
van de muziek. 
vanaf 18u30 tot 21u00
Ingang: 1,50 EUR. 

Zwembaddagen

Sluitingsdagen zwembad & sport-
centrum De Groene Meersen

Het zwembad en het sportcentrum 
De Groene Meersen zullen gesloten 
zijn op:
• Vrijdag 1 november  

(Allerheiligen)
• Zaterdag 2 november  

(Allerzielen)
• Maandag 11 november  

(Wapenstilstand)



W E L Z I J N

DONDERDAG 21 NOVEMBER 2019
De gemeente organiseert een seniorenfeest 
voor inwoners vanaf 55 jaar uit groot-Zedel-
gem. Het feest vindt plaats in de namiddag 
en biedt een mooi programma met spek-
takel inbegrepen. Het feest gaat door in 
de sportzaal van De Groene Meersen. Alle 
aanwezigen krijgen koffie en een versna-
pering aangeboden. Het belooft opnieuw 
een fantastisch samenzijn te worden waar 
iedereen zal kunnen van genieten!

Kaarten andersvalide ouderen
Voor de andersvalide en minder mobiele 
ouderen en hun begeleider zijn speciale 
plaatsen voorbehouden. Zij ontvangen 
een speciale toegangskaart die recht geeft 
op een voorbehouden plaats. Enkel voor 

personen in een rolstoel zijn er plaatsen 
voorzien op naam. Met deze toegangskaart 
gaan zij binnen langs een speciaal voorzie-
ne ingang in De Groene Meersen.

KAARTEN BESCHIKBAAR  
vanaf maandag 4 november 2019
De kaarten zijn beschikbaar op de ver-
schillende deelgemeenten en aan de lo-
ketten van het onthaal in het gemeente-
huis van Zedelgem. Vul wel onderstaande 
strook in en haal uw kaart af ten laatste op  
19 november 2019.

Er kan ook gebruik gemaakt worden maken 
van de busdienst zonder dat er vooraf moet 
verwittigd worden.

SENIORENFEEST van de gemeente  
voor inwoners vanaf 55 jaar

Inschrijvingsstrook om uit te knippen! Eén invulstrook gebruiken per gezin

Naam:  ................................................................................................................................................... Geboren op:  .................................................................................................................................

Naam:  ................................................................................................................................................... Geboren op:  .................................................................................................................................

Naam:  ................................................................................................................................................... Geboren op:  .................................................................................................................................

ADRES:  ................................................................................................................................................. GEMEENTE:  ...................................................................................................................................

Schrij(ft)ven in voor het seniorenfeest op 21 november 2019

  Zedelgem,  .....................................................................................................................................

  (handtekening) ..........................................................................................................................

ONVOLLEDIG  INGEVULDE  EN  NIET  ONDERTEKENDE  INSCHRIJVINGSSTROKEN WORDEN  NIET  IN  AANMERKING  GENOMEN 

Regeling busdienst senioren-
feest:
• 12 u. Aartrijke Ter Velde (feestzaal)
• 12.05 u.  Aartrijke kerk
• 12.15 u. Zedelgem Heirweg
• 12.20 u.  Zedelgem gemeentehuis
• 12.30 u.  Loppem serviceflats
• 12.35 u.  Loppem kerk
• 12.50 u. Zedelgem Pierlapont –  

Ruddervoordsestraat
• 12.55 u. Zedelgem Pierlapont  -   

Berkenlaan
• 13.05 u. Veldegem kerk
• 13.10 u.  Veldegem rondpunt
• 13.15 u. Zedelgem Sint-Elooi
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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 en inschrijven is niet nodig
050 84 01 26 - 0470 80 25 65

8/11

De Nationale Strijdersbond (NSB) afdeling Aartrijke en basisschool 
De Fonkel organiseren hun jaarlijkse plechtigheid ter gelegenheid 
van Wapenstilstand op zondag 10 november 2019.

Programma:
9 u.: ontvangst met koffie  
 (zaal brouwerij de Leeuw, Engelstraat, 8211 Aartrijke)
10.10 u.: optocht te voet naar de Sint-Andreaskerk
10.30 u.: eredienst in samenwerking met basisschool  
 De Fonkel in de kerk van Aartrijke
11.30 u.: optocht te voet naar ereperk Aartrijke
11.45 u.: herdenking in samenwerking met basisschool  
 De Fonkel
12 u.: optocht te voet naar zaal brouwerij De Leeuw
12.15 u: gemeentelijke receptie
13.30 u: einde receptie

10/11

Herdenking Wapenstilstand in Zedelgem dorp 
Iedereen is welkom om op deze plechtige dag de Wapenstilstand 
te herdenken samen met vertegenwoordigers van de gemeente, de 
NSB-afdelingen en vaderlandslievende organisaties.

Waar & wanneer: afspraak om 10.15 u. aan het gemeentehuis 
Zedelgem, Pater Amaat Vynckeplein 1 
 
 

Aankondiging programma: 
• onder begeleiding van de Koninklijke Harmonie Kunst en Ver-

maak Zedelgem gaan we in stoet naar de kerk
• eucharistieviering in de Sint-Laurentiuskerk met liederen van 

het koor Adveniat
• plechtigheid en bloemenhulde aan de graven van de Britse ge-

sneuvelden en aan het Belgische oorlogsmonument
• receptie aangeboden door de gemeente in LDC (lokaal diensten-

centrum) De Braambeier.

11/11

Koninklijke toneelkring ‘Int Wroede 
ende int Sotte’ Veldegem speelt  
‘De kat in de kelder’.
Komedie van Pol Anrys in regie van Rik Vanbelle. 

Waar: Parochiaal Centrum ’t Lokaal, Lokaalstraat 7 in Veldegem 
Wanneer: 

• Vrijdag 8 nov. 19 om 20u
• Zondag 10 nov. 19 om 18u
• Woensdag 13 nov. 19 om 20u
• Vrijdag 15 nov. 19 om 20u
• Zaterdag 16 nov. 19 om 20u
• Zondag 17 nov. 19 om 18u

Prijs en tickets: 8 EUR/kaart – 7 EUR/
kaart voor leden Opendoek 
Te verkrijgen bij: mevr. N. Latruwe – Coudenys, Kloosterstraat 
107, Veldegem – 050/27 88 29 
Meer info:  www.intwroedeendeintsotte.be

8/11, 10/11, 13/11, 15/11, 16/11 & 17/11

Klavertje Vijf :  de van Zuylen-de 
Spoelberchwandeling, Hoogveld 
Gidsen Raf Devriendt en  
Jan Verplancke hebben samen 
met de gemeentelijke diensten 
toerisme en cultuur een prachtig 
aanbod wandelingen en fietstoch-
ten op grondgebied Zedelgem uitgewerkt. Aan de beurt is de 
wandeling in Hoogveld, na de 'levensweg-wandeling' in Zedel-
gem dorp en de 'kastelen-fietstocht' in Loppem. 

Wanneer: 10 november 2019 - 14 u. 
Waar: samenkomst aan de carpoolparking Hoogveld 
(op- en afrit E403 naast rond punt kant Zedelgem) 
Prijs: 5 EUR (gratis tot 12 jaar) 
Inschrijven: www.zedelgem.be/tickets of via het onthaal in het 
gemeentehuis: 050 288 330 - onthaal@zedelgem.be. 

10/11

klavertje vijf

klavertje
vijf
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Dag van de Natuur 
Een activiteit van Natuurpunt Zedelgem.
Een werkdag in één van de gebieden van Natuurpunt.
Alle info op www.natuurpuntzedelgem.be

24/11

Terugblik op de verkiezingen en het 
thema regeringsvorming met  
dr. Professor Herwig Reynaert

Wanneer: dinsdag 26 november - 20 u.
Waar: Het Ridderhof in Veldegem
Prijs: voor leden Davidsfonds IN VOORVERKOOP 5€  EN VOOR 
NIET LEDEN 7 €  -  AAN DE DEUR: 7/9 € 
Org.: Davidsfonds Zedelgem Veldegem

26/11

Info-avond ‘Veilig online: gaming’
Wat maakt gamen zo aanlokkelijk? Hoe hou je dit binnen de 
perken? Zijn er ook positieve kanten aan gamen?
 
Wanneer: 
maandag 25 november – 19.30 u.
Waar: Spes Nostra, Pastoor Staelensstraat 4
Prijs: gratis
Inschrijven: inschrijven vooraf gevraagd via  
OCDeLeeuw01@gmail.com met vermelding van het aantal 
personen
Org.: De Gezinsbond, Spes Nostra en het Oudercomité Basis-
school Zedelgem De Leeuw i.s.m. Childfocus

25/11

Warmste Week: mini-warmathon  
& wintermarkt
Wanneer: vrijdag 29 november 2019
Waar: op de terreinen van OC Cirkant
Meer info:  via www.occirkant.be/warmsteweek 

29/11

OC CIRKANT | AARTRIJKE

SCHRIJF JE ONLINE IN VIA

WWW.OCCIRKANT.BE/WARMSTEWEEK

RUN 4 CIRKANT
 

MINI-WARMATHON & GEZELLIGE WINTERMARKT 

VOOR JONG & OUD

VR. 29 NOVEMBER 2019

#WARMSTEWEEEK

Op vrijdag 29 november wordt het terrein van OC Cirkant omgetoverd tot een

heus loop- & wandelparcours. Doe mee aan de mini-warmathon en loop of

wandel zoveel rondjes als je zelf wenst. Eén rondje is zo'n 800 meter lang en

dus haalbaar voor getrainde en minder getrainde lopers. Schrijf je snel in, want

de eerste 150 inschrijvingen krijgen immers een goodiebag vol toffe extraatjes.

Heb jij op het einde van de dag de meeste rondjes gelopen? Dan ontvang je

ook nog een leuke verrassing. 

 

Liever  supporteren dan lopen? Geen probleem! We organiseren langs het

parcours een gezellige wintermarkt met leuke muziek, heerlijke drankjes,

smakelijke braadworsten, spelletjes voor de kids en heel veel gezelligheid! Kom

dus zeker eens langs om er eentje te drinken en te supporteren voor de lopers

& wandelaars! 

 

Alle opbrengst gaat naar het dagbestedingsteam van OC Cirkant! Meer

informatie hierover vind je op www.occirkant.be. 

16u00 - 21u00
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INSCHRIJVEN: INDIVIDUEEL: €12,5/PERSOON - IN GROEP (>10): €10/PERSOON

INCLUSIEF GRATIS DRANKJE OP DE WINTERMARKT

TE DEUM  
Feest van de Dynastie 
Op zaterdag 16 november wordt in de kerk Sint-Eligius (De 
Leeuw) het TE DEUM of Feest van de Dynastie gevierd met een 
viering om 16.30 u gevolgd door een receptie. Opluistering 
plechtigheid  door de Koninklijke Harmonie Kunst en Vermaak 
Zedelgem.

16/11

Zedelgemse wandeltoer – wandeling 
november
Wat: wandeltocht van ongeveer 10 km.
Wanneer: maandag 25 november 2019 – 13.15 u. tot 16 u.
Waar: verzamelen aan het sportcentrum dienstencentrum 
Jonkhove in Aartrijke, Aartrijksestraat 9
Org.: sportdienst gemeente Zedelgem
Prijs: gratis

25/11

Verhaaltjes om van te smullen!  
Verhalen van ver en dichtbij.
Kom er gezellig bij zitten, neem je peuter of kleuter op schoot en 
luister samen naar een leuk of spannend verhaal.
 
Wanneer:  woensdag 20 november - onthaal vanaf 14.30 u. - 
start om 15 u.
Waar: LDC De Braambeier in Zedelgem
Prijs: 2 € p.p. gratis drankje en pannenkoek inbegrepen 
Inschrijven: verplicht via gezinsbond.zedelgem@gmail.com 
voor 11/11
Org.: Gezinsbond afdeling Zedelgem i.s.m. 'Het huis van het 
Kind' en Bibliotheek Zedelgem

20/11
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In de rand van de raad
Zitting gemeenteraad van 26 september 2019 

FINANCIEN
De toelage van de gemeente Zedelgem voor de politiezone Het Hout-
sche voorzien in de ontwerppolitiebegroting 2020, wordt als volgt 
goedgekeurd: 
• exploitatie: 2.003.531,00 EUR 
• investeringen: 0,00 EUR

CULTUUR
De gemeenteraad besluit om voor de periode 2020 – 2025 opnieuw 
in te stappen in het intergemeentelijk samenwerkingsverband en de 
projectvereniging Ginter. De gemeenteraad keurt de doelstellingen 
en meerjarenbegroting 2020-2025 van het intergemeentelijk sa-
menwerkingsverband Ginter goed. De gemeenteraad keurt voor de 
periode 2020 – 2025 een jaarlijkse – en jaarlijks aan de consumptie-
prijsindex aan te passen – inbreng van 0,50 euro per inwoner goed.

MILIEU
De gemeenteraad keurt de beheersovereenkomst integraal goed 
voor de percelen gelegen aan domein ‘Hoogveld’ te Veldegem. 
De overeenkomst gaat over het perceel met perceelnummer 200K 
gekadastreerd in 3 de afdeling Veldegem, sectie A, met een opper-
vlakte van 423 m², alsook de toevoeging van het andere deel van 
het perceel 200H gekadastreerd in 3 de afdeling Veldegem, sectie A, 
waardoor de oppervlakte van dit laatste perceel wordt uitgebreid 
naar 12064 m².

OPENBARE WERKEN
• De gemeenteraad neemt kennis van het reglement ‘Fluvius Open-

bare verlichting en diensten door de distributienetbeheerders aan 
lokale besturen’, zoals opgesteld en goedgekeurd door de Raad van 
Bestuur van Imewo in zitting van 10 mei 2019. 

• De gemeenteraad verleent goedkeuring aan de beheersoverdracht 
inzake de verlichtingstoestellen, lichtbronnen en steunen en des-
gevallend de semi-openbare verlichtingsinstallaties, daaraan ver-
bonden de automatische overdracht van de eigendom van de in de 
toekomst nog op te richten verlichtingstoestellen, lichtbronnen en 
steunen en desgevallend de semi-openbare verlichtingsinstallaties. 

• De gemeenteraad verleent goedkeuring aan de uitbreiding van de 
huidige aansluiting van de gemeente bij de opdrachthoudende 
vereniging Imewo voor de activiteit openbare verlichting (verlich-
tingstoestellen, lichtbronnen en steunen) en diensten als onder-
deel van ‘licht als dienstverlening’ en zo deel te nemen aan het 
aanbod Fluvius Openbare verlichting en de opdrachthoudende 
vereniging te verzoeken om de ‘aanvaarding van de uitbreiding 
van deze aansluiting’ voor te leggen aan de eerstvolgende alge-
mene vergadering.

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

zedelgem.be/gemeenteraad

Volgende zitting: donderdag 24 oktober 2019 om 19.30 u. (gemeen-
teraad en raad voor maatschappelijk welzijn)

In LDC (lokaal dienstencentrum) De Braambeier werd hulde gebracht aan de kampi-
oenen van het seizoen 2018-2019 van kaartersclub Piekestroef. Deze huldiging ging 
gepaard met een feest. Op de foto samen met bestuursleden Verplancke André, 
Vandewalle Willy, Steen Antoine en  Vandaele Daniël, de kampioenen:
Algemeen Kampioene: Allemeersch Denise
Algemeen Kampioen: Dierickx Patrick
Rode Lantaarn: Boddin Willy
Nieuwe kaarters zijn altijd welkom: elke tweede donderdag van de maand om 14 u. 
in De Braambeier.

Kampioenen kaartersclub Piekestroef 

K O R T E  B E R I C H T E N
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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. 


