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Warme William!
‘Warme Gemeente Zedelgem’ versterkt
mentale gezondheid van kinderen en jongeren

O

p dinsdag 19 november gaf
de Gemeente Zedelgem,
samen met 5 andere steden en
gemeenten uit de regio Brugge –
Oostende - Veurne, de aftrap voor
‘Warme steden en gemeenten’. Met
dit project wil Zedelgem de mentale gezondheid van kinderen en jongeren versterken en beschermen.

kinderen en jongeren van jongs af aan alle

Logo’s, initiatiefnemer Fonds GaVoorGeluk

nodige ondersteuning geven. De gemeente

en het onderzoekscentrum LUCAS KU

wil hen een veilige plek aanbieden, waar

Leuven.

kinderen en jongeren hun talenten kunnen
ontplooien, hun gevoelens kunnen benoemen en uiten, hulp leren vragen en vinden,
én waarbij hun omgeving en leeftijdsgenoten hen ondersteunen.
Het gemeentebestuur van Zedelgem bun-

De geestelijke gezondheid van jongeren
staat onder druk. 1 op 5 jongeren geeft
aan zich niet goed in zijn vel te voelen. Een
ontluisterend cijfer, dat zich ook vertaalt in
het hoge zelfdodingscijfer in Vlaanderen.
Nochtans vormt een goed mentaal welbevinden de basis voor een goede gezondheid
later in het leven. Een jongere die mentaal
in evenwicht is doet het goed op school,
later op de werkvloer, en heeft een sociaal
netwerk dat voldoening schenkt.
Met die reden wil het gemeentebestuur van
Zedelgem de komende jaren werk maken
van een echte ‘Warme Gemeente’. We willen

delt hiervoor krachten door lokaal samen
te werken met alle organisaties die werken
met kinderen en jongeren en hun mentaal
welzijn. Samen kijken we welke behoeften
er leven bij kinderen en jongeren, welk welzijns- en jeugdaanbod er is, wat er versterkt
moet worden en wat er moet bijkomen, om
uiteindelijk te komen tot een eigen actieplan op maat van onze gemeente.
Hiervoor kan Zedelgem rekenen op de
ervaringen van de 5 pilootsteden die de

Maak kennis met Warme William
‘Warme William’ is de mascotte van ‘Warme
Gemeente Zedelgem’ en zal je in de toekomst regelmatig zien verschijnen in het
Zedelgemse straatbeeld. Het is een gezellige blauwe beer die op een bankje zit en
die iedereen uitnodigt om te vertellen hoe
het écht met je gaat en graag een luisterend
oor aanbiedt.
Warme William wil zoveel mogelijk
Zedelgemnaren aanzetten om ook zélf
een Warme William te worden. Iedereen zit namelijk wel eens minder goed
in zijn vel. En dan is het fijn dat er een
Warme William voor je klaar staat!
Meer info: www.warmewilliam.be

methodiek de afgelopen jaren uittesten, op de begeleiding van Logo BruggeOostende en op de ondersteuning van het
Vlaams Instituut Gezond Leven, de Vlaamse
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“Ik koop lokaal bij een winkelier van hier”
tweede fase van start
In het magazine van oktober 2019 stelden we deze campagne al
voor. De projectpartners Ondernemerscentra West-Vlaanderen,
Unizo West-Vlaanderen, Leiedal en de deelnemende steden en
gemeenten willen met deze campagne het grote publiek in
West-Vlaanderen stimuleren om bij hun lokale handelaars te kopen.
In een eerste fase werd een oproep aan lokale handelaars gelanceerd om zich kandidaat te stellen als kandidaat-ambassadeurs.
Heel wat handelaars, waaronder ook Zedelgemse, schreven zich in.
Op vrijdag 22 november 2019 werd de tweede fase van de actie
“Ik koop lokaal bij een winkelier van hier” gelanceerd. Vanaf dan kon
het grote publiek stemmen op hun favoriete handelaar en dit tot
10 januari 2020. Daarna worden in de loop van de maand januari de
verkozen ambassadeurs uitgenodigd op de officiële prijsuitreiking
waar tevens een provinciale winnaar wordt verkozen door een jury.
Wil jij weten welke lokale handelaars in Zedelgem deelnemen en
wil jij je stem uitbrengen?
Surf dan naar de website www.ikkooplokaal.be

Win
ke
leu n
ze
j
i
r
p

Stem op jouw favoriete winkelier en win een arrangement!
Lokale winkeliers geven zuurstof aan jouw stad of gemeente.
Ben jij trots op jouw winkelier, zijn of haar kwalitatieve producten, vakkennis en persoonlijke
service? Geef hem of haar jouw stem via www.ikkooplokaal.be! Of like onze pagina, maak leuke
‘stoef’-foto’s en post deze op de Facebook en/of Instagram-pagina
van ‘Ik koop lokaal’, TAG ‘Ikkooplokaal’ alsook de winkel en vermeld
de hashtag #ikkooplokaal! Je kan mooie prijzen winnen, zoals
weekendarrangementen en cadeaucheques van de diverse
deelnemende gemeenten.

www.ikkooplokaal.be
#ikkooplokaal

Boekvoorstelling WOI
‘Aartrijke, Loppem, Veldegem en Zedelgem
tijdens de Grote Oorlog’
De gemeente Zedelgem werkte de voor-

voor Zedelgem mee ten strijde trokken.

bije jaren hard aan de samenstelling

bij te wonen, kan zich hiervoor in-

en het schrijven van een boek over de

Burgemeester Annick Vermeulen en

schrijven door een mail te sturen naar

geschiedenis van WOI en de impact

schepen van archief & erfgoed Jurgen

info@zedelgem.be of te telefoneren

van deze oorlog op onze gemeente. Dit

Dehaemers zullen het boek in aanwe-

naar 050 288 330 en dit tegen uiterlijk

boek, met als auteurs de heren Patrick

zigheid van de auteurs aan het grote

donderdag 5 december 2019.

Arnou, Johan Braet, Christian Deneve en

publiek voorstellen tijdens een officiële

Bertrand Denys, kreeg de titel ‘Aartrijke,

boekvoorstelling. Deze boekvoorstelling

Het boek is vanaf 14/12/2019 te koop bij

Loppem, Veldegem en Zedelgem tijdens

vindt plaats op zaterdag 14 december

het onthaal van de gemeente en in het

de Grote Oorlog’.

van 10.00 u. tot 12.00 u. in het gemeen-

archief. Tijdens de boekvoorstelling kan

tehuis van Zedelgem. Na afloop van de

het boek ook aangekocht worden.

Het boek is rijkelijk gestoffeerd met

boekvoorstelling biedt de gemeente een

foto's en illustraties en is een gepast

receptie aan.

eerbetoon aan zij, die tijdens WOI, in en
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Alcoholcontrole

Hoe verloopt een alcoholcontrole
en wat zijn de onmiddellijke gevolgen?
De alcoholcontrole bestaat uit
verschillende delen:

Pré-test
Bij de pré-test wordt er gemeten of er alcohol in de omgevingslucht in de wagen aanwezig is.
Bij de minste indicatie wordt er overgegaan tot een ademtest.

De ademtest:
Je hebt het recht om 15 minuten te wachten vooraleer een ademtest af te leggen.
Bij S (Safe) mag je verder rijden, in de gevallen van A (Alarm) en P (Positief) moet je een ademanalyse afleggen die dient om de exacte alcoholconcentratie te bepalen.

Ademanalyse
• Alcoholconcentratie < 0,22 mg/l → geen maatregel, je mag verder rijden
• 0,22 mg/l ≤ alcoholconcentratie < 0,35 mg/l → onmiddellijk rijverbod van 3 uur en een
onmiddellijke inning van 179 euro.
• Alcoholconcentratie ≥ 0,35 mg/l → onmiddellijk rijverbod van 6 uur en er wordt een proces
verbaal opgesteld. Na 6 uur en het afleggen van een negatieve ademtest kan je je rijbewijs
terugkrijgen.
• Bij meer dan 0,65 mg/l zal de politieagent contact opnemen met de hoofdinspecteur van
dienst voor een onmiddellijke intrekking van het rijbewijs. Deze intrekking is voor een periode
van 15 dagen en er wordt een proces verbaal opgesteld.

Bloedproef
De bloedproef blijft een uitzondering. Deze zal slechts worden uitgevoerd:
• wanneer de ademtest een alcoholgehalte van ten minste 0,22 mg/l aangeeft en een ademanalyse niet uitgevoerd kan worden,
• wanneer een ademtest of een ademanalyse niet uitgevoerd kan worden en je duidelijke
tekenen van alcoholgebruik vertoont, of in staat van dronkenschap bent,
• als tegenexpertise op vraag van de overtreder na een tweede ademanalyse te hebben afgelegd
en het eindresultaat ten minste 0,35 mg/UAL bedraagt.
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Bieblo

BIBLIOTHEEK

Zoals de mama’s en papa’s via de catalogus van de bibliotheek

Bibliotheek Zedelgem was één van de partners van het piloot-

boeken kunnen opzoeken, kunnen ook de kinderen dit in biblio-

project ‘Bieblo’ en is, na een zeer positieve evaluatie, dan ook

theek Zedelgem. De bibliotheek beschikt namelijk vanaf heden

meer dan bereid om de applicatie ook effectief aan te bieden aan

over een, specifiek op kinderen gerichte, webapplicatie ‘Bieblo’!

een van haar jongste en zeer belangrijke doelgroepen.

Elk kind krijgt hierin op een snelle en eenvoudige manier boeksug-

We doen hierbij graag een warme oproep aan alle Zedelgemse

gesties aangereikt binnen de door hen zelf aangegeven interesses,

kinderen om ‘Bieblo’ zeker eens te komen uittesten. Wie weet vind

te selecteren op basis van illustraties. De suggesties worden weer-

je op deze manier leuk leesvoer waar je zelf niet eens aan dacht!

gegeven in een etalage van boekcovers, wat het voor hen meteen
ook visueel erg aantrekkelijk maakt. De resultaten zijn telkens
boeken die daadwerkelijk in de bibliotheek aanwezig zijn op dat
moment, wat hun zoektocht uiteraard nog vergemakkelijkt.

Familiefilm in de bib
Smallfoot
Smallfoot zet de Bigfoot-legende op zijn kop als een slimme
jonge Yeti iets vindt waarvan hij niet wist dat het bestond: een mens.
Het nieuws over deze 'Smallfoot' zorgt voor oproer binnen de
onwetende Yeti-gemeenschap; Wie of wat leeft er nog meer
in de wijde wereld buiten hun eigen besneeuwde dorpje? Een
meeslepend verhaal over vriendschap, moed en vreugdevolle
nieuwe ontdekkingen. Voor kinderen vanaf 6 jaar, (groot)ouders
zijn ook welkom.
Wanneer: donderdag 2 januari 2020 – 14.00u
Waar: bibliotheek Zedelgem
Prijs: 3 euro
Inschrijven: via bibliotheek@zedelgem.be
of telefoneer 050 20 80 08
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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 7 en 21 december
2019 - 11.00 u. tot 12.00 u.
Waar: Bibliotheek Zedelgem
Prijs: gratis
Contact: 050 20 80 08
bibliotheek@zedelgem.be

Voorleesuurtje
in uitleenpost
Veldegem
Er wordt een leuk verhaal voorgelezen. Voor
kinderen van alle leeftijden.
Wanneer: zaterdag 7 december 2019 10.00 u. tot 1.00 u.
Waar: Bibliotheek Zedelgem
Prijs: gratis

De bibliotheek is gesloten op 24, 25, 26, 31 december 2019 en 1 januari 2020
Op maandag 2 december is de hoofdbibliotheek uitzonderlijk pas open om 15.00 u (i.p.v. 14.00u)
C U LT U U R

Marc Erkens
Waar muziek echter over gaat (Klassiek/lezing)
Eén mens, één piano. Meer is er niet no-

Marc Erkens is de pianist-verteller die je

Wanneer: zaterdag 7 december 2019 -

dig om je mee te nemen achter de muziek.

kent van het programma Culture Club of

20.00 u.

Hoe gaan we eigenlijk met muziek om?

als commentator bij de Koningin Elisabeth-

Waar: GC Jonkhove (polyvalente zaal)

Zijn er echt mensen die niets om muziek

wedstrijd voor piano. Hij is afdelingshoofd

Tickets: www.zedelgem.be/tickets,

geven? Hoe luisteren we naar muziek?

muziek aan de LUCA School of Arts (voor-

tickets@zedelgem.be

Waarom vinden we bepaalde muziek mooi

malig Lemmensinstituut). Muziek zit in zijn

of telefoneer 050 288 330

en andere helemaal niet? Hoe is muziek

hoofd, zijn hart en zijn vingers en dat zal

Prijzen: 13 EUR (standaard), 8 EUR (-26 j.),

opgebouwd en hoe is dat in de loop der

je merken!

6,5 EUR (-26 j. last minute), 11,5 EUR (+65)

tijden veranderd?
Uiteindelijk komen we uit bij het
fenomeen dat we allemaal voelen dat

In samenwerking met Het Beleefde Genot
vzw en Ginter in het kader van Uniek Klassiek (een circuit van klassieke concerten op
unieke locaties in de Ginterregio).

muziek heel veel met emoties te maken
heeft. Is dat dan wat muziek ons vertelt
of zit er toch nog iets anders achter?
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Aan voordeeltarief naar het concert van
REFUGEES FOR REFUGEES in Torhout
Tibet meets Irak meets Syrië meets Afghanistan
meets Pakistan meets Belgium
Tijdens het stadsbreed project in de week van de diversiteit in

Wanneer: 17 januari 2020 - 20.00 u.

Torhout staan niemand minder dan de 10 muzikanten van Refu-

Waar: CC De brouckere Torhout

gees for Refugees op het podium. Deze muzikanten ontmoetten

Tickets: tickets@zedelgem.be of telefoneer 050 288 330

elkaar in België, waar ze als vluchtelingen erkend werden. Door
samen muziek te maken, creëren ze een uniek oeuvre waar-

Er zijn voor dit concert tickets te verkrijgen in Zedelgem.

mee ze de verschillende culturele, religies en muziektradities

We mogen de tickets aanbieden aan de speciale Ginter-

overbruggen. Ze brengen hiermee een boodschap van hoop en

prijs van 13 EUR, helaas niet online. Je kan de tickets wel

veerkracht waarmee ze zowel nieuwe vluchtelingen als de lokale

bestellen via tickets@zedelgem.be, 050 288 330 of aan

bevolking willen inspireren.

het onthaal.

Hun tweede album ‘Amina’ werd recent voorgesteld in een uitverkocht AB. Iedereen die erbij was, weet wat een ongelooflijke ervaring hun concerten zijn. En niet voor niks werd hun eerste album
uitgeroepen tot ‘album van 2016’.
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Stekelbees Zedelgem
zoekt jobstudenten!
Landelijke Kinderopvang organiseert opvang in samenwerking met de gemeente Zedelgem. Dit voor kinderen
van 2,5 tot 12 jaar.
Voor al onze locaties (Aartrijke, Zedelgem De Leeuw, Zedelgem
Dorp, Veldegem en Loppem) zoeken wij nog jobstudenten, zowel
voor kleine vakanties als de zomervakantie. We zijn op zoek naar
mensen die voldoen aan de diplomavoorwaarden maar ook naar

Dus hou je van kinderen, speel je graag met hen in een aangename en huiselijke sfeer? Wil je graag werken in een boeiende en speelse werkomgeving en in je eigen buurt? En ben
je minstens 18 jaar? Solliciteer dan gauw via de website
www.ons.be > vacatures > bekijk onze vacatures > duid bij regio
West-Vlaanderen aan en bij organisatie Landelijke Kinderopvang
> Jobstudent Buitenschoolse Opvang Zedelgem.

mensen met ervaring zonder specifiek diploma.

Vereisten

Voor vragen contacteer de selectiedienst op het nummer

• Je bent 18 jaar of ouder bij indiensttreding.

016 243 961 of de verantwoordelijken Kelly De Reese of

• Je bent in het bezit van een van volgende diploma’s:

Amelie Goormachtigh via e-mail lkzedelgem@landelijke-

-- BSO 7de jaar kinderzorg, verpleegkunde;

kinderopvang.be of telefoneer 050 356 418 .

-- TSO jeugd- en gehandicaptenzorg, gezondheids- en
welzijnswetenschappen, leefgroep werking, sociaal-technische
wetenschappen.
• Of je hebt minimum een bachelor opleiding met succes voltooid
of je bent geslaagd met attest in 1ste én 2de jaar leerkracht/
orthopedagogie/pedagogie van het jonge kind/sociaal werk/
psychologie.
Voldoe je niet aan deze diplomavoorwaarden maar ben je wel 18 jaar?
Wij zoeken ook mensen met ervaring zonder specifiek diploma:
• Je hebt ervaring in een jeugdbeweging en/of het jeugdwerk.
• Je kan samenwerken in een team.
• Je toont verantwoordelijkheidszin ten aanzien van de kinderen.
• Je kan vlot communiceren met ouders en andere contactpersonen.

9

MILIEU

MILIEU

Zet je woning op de kaart
Is het dak van jouw woning al geïsoleerd? Denk je aan
zonnepanelen? Verbruik je meer of minder energie dan een
gelijkaardig gezin in een gelijkaardige woning? Om een antwoord te krijgen op deze vragen lanceren Fluvis en EnergyVille
fluvius.zetjewoningopdekaart.be.
Je vult er een korte vragenlijst in over je woning en ontdekt in vier
eenvoudige stappen of jouw verbruik lager of hoger ligt dan het
gemiddelde. Bovendien biedt de tool ook handige tips en tricks
om kosten en energie te besparen en krijg je meer informatie over
de specifieke BENOvatiemaatregelen die de staat van jouw woning
kunnen verbeteren. Geïnteresseerden krijgen in de nabije toekomst de begeleiding van een BENOvatiecoach en mogelijkheid
om in te stappen in een collectief BENOvastietraject met buurtbewoners.
De tool werkt heel eenvoudig. In eerste instantie wordt gevraagd
over welk type woning het gaat: open, halfopen of gesloten bebouwing, dakappartement of appartement op een andere verdieping.
Vervolgens wordt gepeild naar de huidige situatie: zijn het dak of
de buitengevel geïsoleerd? Welk type verwarming is er aanwezig?
De laatste stap is het ingeven van het huidige energieverbruik van
je woning en het achterlaten van je contactgegevens.
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BENOveren,
dat is nog BEter reNOveren!
Door een gerichte aanpak kunnen specifieke renovaties mee
ondersteund worden.
Het doel? Beter en grondiger renoveren, met jouw traject naar
BEN (of Bijna-Energie-Neutraal) in het achterhoofd, op weg
naar een verhoogd comfort en gebaseerd op een deskundig
advies. Naast het aanleveren van deskundig advies wil de tool
ook een belangrijke stap voorwaarts zetten in het digitaal databeheer voor het woning- en energiebeleid. Daarmee worden
de Vlaamse huishoudens opgeroepen om hun woning letterlijk
op een (digitale) kaart te plaatsen. Met de verzamelde data
kunnen we zo het Vlaamse energiebeleid mee helpen voeden
en de ondersteuning vanuit de netbeheerders en de steden en
gemeenten naar huishoudens verbeteren.

OPENBARE WERKEN

Perstekst provincie West-Vlaanderen

Nieuwe fietspaden Diksmuidse
Heirweg op komst
D

e provincie West-Vlaanderen
en de gemeente Zedelgem
zullen in het voorjaar 2020 de
werken aanvangen om langs de
Diksmuidse Heirweg nieuwe fietspaden te realiseren. De gemeenteraad van Zedelgem keurde ook
al het lastenboek voor de werken
goed. In haar provincieraadszitting van donderdag 24 oktober
keurde de Provincie West-Vlaanderen de realisatie van fietsvoorzieningen in Zedelgem goed.

langsgracht voorzien.

Heirweg verhogen.

Binnen de bebouwde kom van Aartrijke

Het traject wordt zowel recreatief als func-

en tussen de grens van de bebouwde kom

tioneel vaak gebruikt. De nieuwe fietspa-

van Zedelgem en de Kronestraat is een

den vormen een link tussen de verschil-

enkelrichtingspad van 1,75 meter breed

lende verbindingen met het natuurgebied

voorzien.

Vloethemveld, het Provinciaal Opleidings-

Tussen de bebouwde kom van Aartrijke en

centrum voor Veiligheidsdiensten (POV) en

de bebouwde kom van Zedelgem wordt

enkele recreatieve fietsroutes.

een dubbelrichtingsfietspad aangelegd

De kosten worden geraamd op 2.567.696,52

van 2,5 meter breed. Het fietspad zal deels

euro excl. btw waarvan 1.170.692,67 gedra-

gescheiden worden van de rijweg door een

gen wordt door de Provincie West-Vlaande-

schrikstrook met haag of door de bestaan-

ren. De Provincie zal instaan voor onder-

de langsgracht.

meer de aanleg van de grachten, de aanleg

In totaal gaat het om 3,5 km. De aanleg

Fietsveilige infrastructuur

wordt gerealiseerd in het kader van het

In de Diksmuidse Heirweg zijn er momen-

Fietsfonds en is een samenwerking met de

teel geen fietspaden voorzien. Daardoor is

gemeente Zedelgem en NV Aquafin voor

het project een belangrijke schakel in het

RioPact.

voorzien van fietsveilige infrastructuur voor

Fietspaden
Op een deel van het traject komen verhoogde enkelrichtingsfietspaden, op het andere
deel is een dubbelrichtingsfietspad met een

de verbinding van de hoofdgemeente Zedelgem met de deelgemeente Aartrijke. De
fietspaden zullen ook het comfort van de
gebruikers langs de Diksmuidse en Brugse

van de funderingen en de fietspaden en het
inzaaien van bermen en planten van hagen.
De gemeente Zedelgem staat in voor de wegeniswerken, RioPact maakt gebruik van
de werken om over een gedeelte van het
traject het rioleringsstelsel te vernieuwen.
De werken zullen 220 dagen in beslag nemen. In het voorjaar van 2020 vangen de
werken aan.
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Geen feestvuurwerk tijdens
eindejaarsperiode
D

e eindejaarsfeesten staan weer voor de deur en
misschien denk je eraan om de overgang van oud
naar nieuw extra in de verf te zetten met een spetterend vuurwerk? Vlaanderen verbiedt het afsteken
van vuurwerk en de gemeenten Oostkamp, Beernem
en Zedelgem volgen dit verbod.
Verbod

Vlaanderen verbiedt het afsteken van vuurwerk. Gemeentebestu-

Veel dieren zijn bang voor vuurwerk. Dieren hebben in vergelijking
met de mens een fijner en gevoeliger gehoor. Vandaar dat veel van
onze huisdieren, maar ook deze die in het wild leven, gestresseerd
en verward raken van de lichtflitsen en het geluid. Elk jaar opnieuw
lopen dieren verloren of raken ze gewond.
3. Openbare rust

ren kunnen van dit algemene verbod afwijken en vuurwerk toela-

Bewaar de openbare rust in je buurt. Denk aan de plaatselijke boe-

ten, op bepaalde momenten en plaatsen.

ren, en/of buren met huisdieren.

De politiezone Het Houtsche heeft beslist om geen afwijkingen op
het verbod toe te staan. Dat betekent dat eventuele aanvragen tot
het afsteken van eindejaarsvuurwerk geweigerd worden en er een
vuurwerkverbod geldt.
Dit verbod geldt trouwens ook voor voetzoekers en het oplaten
van wensballonnen.

Wat zegt de wet?
In België is de productie, de verkoop en het bezit van vuurwerk gebaseerd op een Europese richtlijn en geregeld door een aantal Koninklijke en ministeriële besluiten. Die wetgeving bepaalt oa welke
Europese markering (CE) op de producten moet vermeld staan en
legt bijkomende verplichtingen op aan fabrikanten, importeurs en
distributeurs.

Er zijn hier drie goede redenen voor:

Wat het ‘gebruik van vuurwerk’ betreft, is het in Vlaanderen verbo-

1. Openbare/persoonlijke veiligheid

den volgens het decreet van 26 april 2019. Ook het gecoördineerd

Vuurwerk van slechte kwaliteit of dat verkeerd wordt gebruikt, kan
van een supergezellige avond snel een heuse nachtmerrie maken.
Brandwonden, blindheid … Ieder jaar weer worden veel te veel
mensen slachtoffer van ongelukken met vuurwerk met vaak onomkeerbare gevolgen.
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2. Welzijn van dieren

algemeen politiereglement (GAS-reglement) van de gemeenten
Beernem, Oostkamp en Zedelgem bepaalt dat het verboden is om
het even welk vuurwerk te ontsteken. Wie het politiereglement
overtreedt, riskeert een fikse gasboete.

SOCIALE ZAKEN

Kruimelcafé
Via de media komt het regelmatig naar boven dat we teveel voedsel verspillen. Om
daaraan iets te doen willen we in Zedelgem
een initiatief starten om voedseloverschotten te verwerken. Het idee om met deze
‘restjes’ iets klaar te maken is niet nieuw,

Producenten
Wie als lokale handelaar/leverancier wil
meewerken aan dit project kan ons altijd
vrijblijvend contacteren om te zien wat er
mogelijk is.

Waar: Dienstencentrum Jonkhove,
Aartrijksestraat 9, 8211 Aartrijke

maar buiten het samen een maaltijd berei-

Vrijwilligers

Wanneer: we starten elke woensdag-

den willen we ook iedereen de kans bieden

Dit project rekent ook op vrijwilligers.

middag (vanaf 15/01/2019) om 14.00

om een goedkope maaltijd te nuttigen in

Om dit project te doen slagen hebben we

u. met koken. Iedereen is welkom om

het samenzijn met anderen: sociale rang of

nood aan vrijwilligers met allerhande ta-

hierbij te helpen.

stand is van geen enkel belang. We leggen

lenten. Indien je je enkele uurtjes kan vrij-

ook de nadruk op het lokale aspect om on-

maken kan je in dit initiatief meestappen.

Vanaf 17.30 u. kan je aanschuiven voor

nodige transporten te vermijden.

We zoeken mensen voor het ophalen van

soep, rond 18.00 u. wordt het hoofdge-

producten, het wassen en snijden van de

recht in buffetvorm opgediend en we

groenten en het fruit, het klaarmaken en

sluiten af met een dessert.

Wat doet het Kruimelcafé?
Bij verschillende lokale handelaars (winkels, bakkers, producenten, traiteurs,…)
halen we producten op die zij niet meer
kunnen verkopen of teveel hebben maar
nog perfect in orde zijn om op te eten. Met
de nodige fantasie stellen we dan een menu
samen: soep, hoofdgerecht en dessert.

opscheppen van de gerechten, afwassen
en opruimen,…

Vanaf 19.00 u. ruimen we op en begin-

De vrijwilligers zijn verzekerd en mogen

nen we aan de afwas.

gratis mee-eten.
Wens je meer informatie of wil je
Het Kruimelcafé staat open voor iedereen.

meewerken?

We hopen er een sociaal en gezellig gebeu-

Mail naar kruimelcafe@zedelgem.be

Bijdrage

ren met een divers publiek van te maken.

of bel naar 0497 39 91 68

We werken met een vaste bijdrage van

We maken van de gelegenheid gebruik om

(liefst na 17.00 u.).

2,5 euro per persoon.

het systematisch weggooien van voedsel

Met een maaltijdpas van de gemeente kan

aan te kaarten, en bieden alternatieve

je voor 1 euro aanschuiven.

mogelijkheden om er gezonde en lekkere

Deze bijdrage dient om de vaste kosten en

maaltijden mee te maken.

extra basisproducten te betalen.
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SPORT

Sluitingsdagen zwembad &
sportcentrum De Groene Meersen
Wegens onderhoudswerken is
het zwembad De Groene Meersen
tijdens de eindejaarsperiode
gesloten vanaf zaterdag 21
december 2019 tot en met
zondag 5 januari 2020.
De sportzalen zijn gesloten vanaf
dinsdag 24 t.e.m. donderdag
26 december 2019 en ook op
dinsdag 31 december 2019 &
woensdag 1 januari 2020.
Ook op zaterdag 4 en zondag 5
januari 2020 is sportzaal 1 van de
Groene Meersen niet toegankelijk
door de receptie voor alle inwoners.

AGENDA

1/12

Dessertbuffet t.v.v. De Warmste Week
Kom genieten van een heerlijk buffet met zelfgemaakte desserts
à volonté. De opbrengst gaat volledig naar Boven de wolken en
Crohn en Colitis ulcerosa Vereniging vzw.

1/12 & 2/12

Kerstmarkt ’t Lokaal
Een gezellige sfeer, prachtige cadeaus en kerstspulletjes te koop
en lekkere wafels en glühwein te verkrijgen. Geniet op zondag
1 december om 10.30 u. van een aperitiefconcert van Variant en

Wanneer: zondag 1 december van 13.00 u. tot 17.00 u.

Yembela. Wie op maandag 2 december langskomt, ontvangt een

Waar: jeugdcentrum, Stadionlaan 48 in Zedelgem

speciale attentie.

Prijs: 7 euro (kind) - 15 euro (volwassene)
Inschrijven: Graag op voorhand via rosseelheleen@gmail.com
Of 0486 20 27 08

Wanneer: zondag 1 en maandag 2 december vanaf 10.00 u.
Waar: parochiaal centrum ’t Lokaal, Lokaalstraat 7 in Veldegem
Org.: beheerraad ’t Lokaal

Wie graag dit initiatief steunt, kan dat ook doen door een bedrag

Prijs: toegang gratis - opbrengst volledig ten voordele van de

te storten op BE93 9731 7993 8367 met vermelding van naam en

werking van ’t Lokaal

e-mailadres.

Info: Christa Lechermann - 050 28 11 75

6/12
1/12

Herdenkingswandeling
t.v.v. De Warmste Week
Samen wandelen (parcours van 5,7 km of 12 km) voor De
Warmste Week en met een warm hart voor Marc Ommeslagh.
De opbrengst gaat naar Stichting Me To You.
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Badmintonclub Horus Quiz
t.v.v. De Warmste Week
Kom mee quizzen voor het goede doel! Badmintonclub Horus
steunt Centrum voor Ambulante Revalidatie ’t Veld vzw en jij kan
jouw steentje bijdragen.
Wanneer: vrijdag 6 december van 19.00 u. tot 23.00 u.
Waar: polyvalente zaal de Bosserij, Acaciastraat 31 in Veldegem

Wanneer: zondag 1 december van 9.00 u (starten kan tot 15.00 u)

Prijs: 25 euro per ploeg (max. 5 personen)

Waar: paviljoen Sint-Maartensschool, Ieperweg 8 in Loppem

Info & inschrijven: ploegnaam via info@bchorus.be

Prijs: 3 euro

Jurgen Hanne, Scharestraat 45 in Oostkamp

AGENDA

7/12

13/12

Kerstmarkt Jonkhove
t.v.v. De Warmste Week
Een gezellige kerstmarkt met een 20-tal standhouders van
verenigingen en (zorg-)organisaties. Voor ieder wat wils: eet- en
drankgelegenheden, bloemstukken, wenskaartjes … Noem maar
op! De muzikale omlijsting in kerstsfeer wordt verzorgd door
Martin Dewinter. Je hebt ook een uur de kans om liedjes aan te
vragen.
Wanneer: vrijdag 13 december van 14.00 u. tot 18.30 u.
Waar: Jonkhove (grote zaal en dienstencentrum),
Aartrijksestraat 9 in Aartrijke
Prijs: toegang gratis

De Warmste fuif
Dit jaar zamelt de Warmste Fuif geld in voor de voedselbank vzw
[+Pluspunt], waar de gemeente Zedelgem mee samenwerkt,
en voor vzw Gandalf, die vakanties organiseert voor mensen in
armoede.
Wanneer: zaterdag 7 december vanaf 20.00 u.
Waar:Groene Meersen, Stadionlaan 48 in Zedelgem
Prijs: VVK 10 euro - ADD 12 euro - steunkaart 5 euro
Info: www.dewarmstefuif.be

14/12

Kerstopendeur
Oxfam Wereldwinkel
Een ruime keuze aan artisanale geschenken, eerlijke en
smakelijke producten uit de wereldkeuken… Kom proeven
van de wijnduo’s en nieuwe bieren. Doorlopend koffie, thee of
fruitsap te verkrijgen. Van 14.00 u. tot 17.00 u. gratis chocomelk

13/12

Groot Zedelgem in WO I
Spreker: Patrick Arnou

en quinoawafels.
Wanneer: zaterdag 14 december van 10.00 u. tot 17.00 u.
Waar: Oxfam Wereldwinkel, Groenestraat 20A in Zedelgem
Org.: Oxfam Wereldwinkel Zedelgem
Extra open tijdens de kerstperiode

Wanneer: vrijdag 13 december om 20.00 u.

(16 december t.e.m. 31 december)

Waar: Instuif Groene Meersen, Stadionlaan 48 in Zedelgem

Elke weekdag van 10.00 u. tot 12.00 u. en van 15.00 u. tot 17.00 u.

Prijs: 5 euro (leden) - 7 euro (niet-leden)

Elke zaterdag van 10.00 u. tot 12.00 u. en van 14.00 u. tot 17.00 u.

Org.: Davidsfonds Veldegem Zedelgem
Vanaf 3 januari 2020 gelden de gewone openingsuren weer.
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14/12

tot 20/12

36ste multimediashow
‘KIWABI’: Tijdloos

Sleutelhangers en armbandjes
t.v.v. De Warmste Week

De titel van de nieuwe KIWABI-multimediaprojectie werd niet

Koop een coole, zelfgemaakte sleutelhanger of een leuk arm-

willekeurig gekozen. Ze geeft perfect de inhoud van het pro-

bandje en steun hiermee vzw jASSper of Rozenweelde.

gramma weer, omdat verschillende van de montages de tijd
overstijgen. Ze nemen jullie mee vanuit de eigen gemeente naar

Prijs: 3 euro voor een sleutelhanger - 5 euro voor een armbandje

de andere kant van de wereld. Tussenin worden reisverslagen,

Info: Marieke Dereyne – bart.marieke@telenet.be

natuurbeelden en fotografische hoogstandjes gepresenteerd en

of 0491 36 47 44

dat alles in een top beeldkwaliteit. Enkele voorbeelden: ‘Een hart
voor Zedelgem’, vijf Zillegemnaars getuigen met liefde over hun
gemeente; ‘De Galapagos eilanden’, een wondere wereld van de

20/12 - 22/12

werkjaar.

Heart for People
t.v.v. De Warmste Week

Wanneer: zaterdag 14 december van 14.00 u. tot 19.30 u.

Een driedaagse met allerlei evenementen voor elke leeftijds-

Waar: Zaal CC De Groene Meersen, Stadionlaan 48 in Zedelgem

groep ten voordele van de MUG-helikopter.

natuur; ‘KIWABI op zijn best’, de sterkste beelden van het vorige

Org.: KIWABI Multimedia en KWB
Prijs: VVK 4 euro - ADD 5 euro

Wanneer: vrijdag 20 december vanaf 14.00 u. t.e.m. zondag

Info: Freddy Slabbinck - 050 20 03 30

22 december

kiwabimultimedia4.0@gmail.com - www.kiwabi.be

Waar: Het Kasteel van Loppem, Steenbrugsestraat 26 in LoppemPrijs: gratis

14/12

Kerstmarkt FC Veldegem
Iedereen is welkom op de jaarlijkse kerstmarkt van Voetbalver-

22/12

Warme SOULmates concerten
t.v.v. De Warmste Week

eniging FC Veldegem. Kom genieten van een gezellige kerstsfeer

Laat je hart veroveren door het unieke kinderkoor SOULmates.

met o.a. jeneverbar, pannenkoekenkraam en discobar.

Zij geven vier concerten, ten voordele van OOOC De Zandberg.

Wanneer: zaterdag 14 december 2019 vanaf 16.00u

Wanneer: zondag 22 december om 11.00 u. en 14.00 u. (Come

Waar: voetbalterrein FC Veldegem, Acaciastraat in Veldegem

alive!) en om 17.00 u. en 20.00 u. (You will be found…)

Prijs: gratis

Waar: parochiezaal Loppem, Ieperweg 2 in Loppem

Info & inschrijven: www.fcveldegem.be (enkel voor kinder-

Prijs: 6 euro (kind) - 10 euro (volwassene)

animatie)

Info & tickets: soulmates8210@gmail.com of 0485 06 46 80

16/12

Zedelgemse wandeltoer –
wandeling december
Wandeltocht van ongeveer 10km met als afsluiter koffie en taart
Wanneer: maandag 16 december verzamelen om 13.15 u.
Vertrek stipt om 13.30 u. en omstreeks 16.00 u. terug.
Waar: verzamelen aan de inkom van De Groene Meersen
Prijs: gratis
Org.: sportdienst gemeente Zedelgem

AGENDA

22/12

29/12

Obstacle run t.v.v. De Warmste Week
De domeinen De Groene Meersen en Park Ter Loo worden omgebouwd tot een uitdagend hindernissenparcours. Kom je samen
met familie en vrienden bewijzen op de tweede editie van de
Obstacle Run Zedelgem ten voordele van Amp Football Belgium.
Wanneer: zondag 22 december vanaf 10.00 u.
Waar: De Groene Meersen, Stadionlaan 48 in Zedelgem
Prijs: 30 euro (volwassene / charity run) - 45 euro (volwassene /
competition) - 40 euro (kind <12j + begeleider / charity run) 400 euro (groepsinschrijving / charity run - max. 20 deelnemers)
Info & inschrijven: www.obstaclerunzedelgem.be

Eindejaarsconcert KUNST EN VERMAAK Zedelgem & UDO

23/12

Eindejaarsconcert Kunst en Vermaak & Udo o.l.v. Erwin
Swimberghe
Wanneer: zondag 29 december 2019 om 18.30 u.
Waar: Sint-Elooiskerk in Zedelgem
Prijs: 15 euro per kaart voor volwassenen – 8 euro per kaart voor
kinderen <12 jaar
Kaarten: telefoneren naar 0473 99 19 31
VIP

40 euro ( Maaltijd )

CAT 1

25 euro

22/12

Warmste week
Kerst bij Lisa del Bo
Met special guest Peter van Laet (Mama’s Jasje) en jongerenkoor
Artiriacum uit Aartrijke.

Ook Zedelgem zet zich in voor De Warmste Week. Meer info op
www.zedelgem.be/kalender en www.dewarmsteweek.be.
Zet jij ook een actie op poten in de gemeente en staat die nog
niet in onze lijst? Stuur zo snel mogelijk alle informatie door naar

Wanneer: maandag 23 december om 20.00 u. - VIP (incl.

info@zedelgem.be

maaltijd) vanaf 18.00 u.
Waar: Sint-Elooiskerk in Zedelgem
Prijs: 25 euro (CAT1) - 40 euro (VIP - incl. maaltijd)
Info & bestellen: kerstconcert.zedelgem@telenet.be
of 0494 11 87 81
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KORTE BERICHTEN

In memoriam
Oud-burgemeester en ereburgemeester Hilaire Verhegge overleden
Op 29 oktober 2019 is oud-burgemeester en ereburgemeester van Zedelgem Hilaire Verhegge overleden. Het college van burgemeester en schepenen, het lokaal bestuur en de
gemeente bieden de familie, vrienden en nabestaanden hun oprechte deelneming aan.
De gemeente Zedelgem verleende Hilaire Verhegge de eretitel van burgemeester in het
jaar 2013. Daarvoor was de oud-burgemeester:
•

schepen van 17 mei 1983 tot 9 mei 1989

•

raadslid van 9 mei 1989 tot 2 januari 1995

•

burgemeester van 2 januari 1995 tot 2 januari 2001

•

burgemeester van 2 januari 2001 tot 2 januari 2007

•

burgemeester van 2 januari 2007 tot 2 januari 2013

De uitvaart had plaats op 5 november 2019 in de kerk van Veldegem.

Dienst Archief
Het archief zal uitzonderlijk gesloten zijn op:
dinsdag 24 december

Nieuwjaars receptie 2020

(normaal open 13.30 u. -16.30 u.)
maandag 30 december

De nieuwjaarsreceptie voor de inwoners zal doorgaan op zondag 5 januari 2020 in de De

(normaal open 14.00 u. – 20.00 u.)

Groene Meersen van 11.00 u. tot 14.00 u. Meer informatie volgt in Zedelgem magazine
editie januari 2020.

Op maandag 2 december 2019
zal het archief pas open
zijn vanaf 16.00 u.

Bond Zonder Naam
Vanuit universele naastenliefde als kern

zaamden en vergeten mensen, generatie-

Iedereen is welkom (tot half januari 2020)

tekende Phil Bosmans 60 jaar geleden

armen en nieuwkomers, mensen op zoek

in de Loppemse wijkwereldwinkel bij

verschillende sociale initiatieven uit. Deze

naar rust en stilte in hun leven. Een manier

Lieve en Dirk Mens, Den Houtschen 5,

initiatieven zijn nog steeds de drijvende

om de initiatieven te steunen is door de

050 824 228

kracht achter het werk van Bond Zonder

kalender te kopen. Ook andere producten

Naam. De vereniging probeert een con-

kunnen als steun gekocht worden: kaar-

creet verschil te maken voor kwetsbare

sen, servetten, wenskaarten …

groepen in onze samenleving: vereen-
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IN DE RAND VAN DE RAAD

In de rand van de raad
Zitting gemeenteraad van 24 oktober 2019
JURIDISCHE ZAKEN

OPENBARE WERKEN

SOCIALE HUISVESTINGSBOUW VIVENDO OP SITE SINT-MAARTEN: de

Het bijzonder bestek en de raming voor de overheidsopdrachten

gemeenteraad garandeert Vivendo op de site Sint-Maarten een opper-

voor aanneming werken, leveringen en diensten voor de aanleg

vlakte dat gelijk is aan de bestaande oppervlakte zoals aangeduid op

van een fietspad Diksmuidse- en Brugse Heirweg werd door de

het plan voor de toekomstige realisatie van nieuwe sociale woningen.

gemeenteraad goedgekeurd.

De beslissing over de inplanting van de nieuwe woningen op de site
zal gebeuren aan de hand van een externe studie en in goed overleg

MOBILITEIT

tussen de gemeente en Vivendo.

De gemeenteraad heeft beslist dat op de Diksmuidse Heirweg
vanaf het einde van de bebouwde kom van Zedelgem tot voorbij de

FINANCIËN

nieuwe oversteekplaats aan de parking van het POV(Provinciaal Op-

BIJDRAGE GEMEENTE ZEDELGEM IN DE HULPVERLENINGSZONE

leidingscentrum voor Veiligheidsdiensten) een maximale snelheids-

1 WEST-VLAANDEREN VOOR HET DIENSTJAAR 2020: het aandeel

limiet van 50 km/uur geldt.

van de gemeente Zedelgem in de totale werkingsbijdrage voor

Dit verbod zal worden aangeduid met de borden C43 – 50 (begin) en

de Hulpverleningszone 1 West-Vlaanderen wordt vastgesteld op

C45 – 50 (einde).

855.192,00 euro.
Een uitgebreidere versie van de notulen kan je nalezen op

CULTUUR TOERISME

www.zedelgem.be/gemeenteraad

De gemeenteraad beslist om de samenwerkingsovereenkomst
tussen Westtoer en de gemeente Zedelgem te verlengen met 6

Volgende zitting: donderdag 28 november 2019 en donderdag 19

jaar (2020-2025).

december 2019 (gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn) telkens om 19.30 u.

MILIEU
De gemeenteraad heeft het voorgelegde bomenplan Zedelgem goedgekeurd

SPORT
De gemeenteraad heeft de gebruiksovereenkomst met de permanente gebruiker van het kunstgrasterrein Groene Meersen goedgekeurd.
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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.

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.

Ook gevestigd in het gemeentehuis.

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.

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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