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IN DE KIJKER

Nieuwjaarswensen burgemeester
Beste inwoners,
2020, een mooi rond getal om samen een gloednieuw jaar in te
zetten.
Om het nieuwe jaar welkom te heten en onze dorpskernen er
voor iedereen gezelliger op te maken plaatsten we grote spandoeken langs onze invalswegen en lichtten we alle dorpskernen
op door bijkomende sfeervolle kerstverlichting. Ik hoop dan ook
dat het nieuwe jaar voor jullie allemaal evenveel gezelligheid,
warmte en licht mag brengen, maar met op de eerste plaats een
goede gezondheid voorop. Ik wens iedereen een voorspoedig
nieuwjaar en dat er zelfs in moeilijkere tijden ook meevallers
mogen zijn, dat is wat ik jullie persoonlijk toewens.
Een nieuw jaar is ook altijd even achteromkijken… 2019 was voor
het lokaal bestuur een jaar van veel plannen, van budgetteren en
van keuzes maken. In de loop van de maand januari zal in elke
Zedelgemse brievenbus een programmabrochure in de bus vallen met daarin de voorstelling van het meerjarenplan 2020-2025.
Je zal zien dat Zedelgem resoluut kiest om verder te investeren
in een warme, levendige, groene, veilige en efficiënte gemeente
waarbij heel wat geïnvesteerd wordt, maar anderzijds het zuinigheidsprincipe om financieel gezond te blijven ook toegepast
wordt. Het gemeentebestuur moet zoals elke goede huisvader
of huismoeder, zorgen voor een goed en betaalbaar huishouden in het belang van iedereen. De gemeente beschikt over een
gedreven en kwaliteitsvol personeelskorps, dat hier hard op
gewerkt heeft om onze gemeente zo goed mogelijk te dienen.
Ik wil het personeel van gemeente en OCMW dan ook bedanken
namens onze gemeente, want allemaal samen zijn wij Zedelgem.

Nieuwjaarsreceptie voor
de inwoners

De burgers staan centraal in het gemeentebeleid dat streeft naar
goed wonen, werken en leven in onze gemeente.

Waar: De Groene Meersen

Kortom, hier gelukkig zijn.

Wanneer: zondag 5 januari 2020 van 11.00 u tot 14.00 u
Programma:

Als burgemeester blijf ik ernaar streven om burgernabij en toe-

11.00 u: ontvangst met glaasje cava

gankelijk te zijn omdat ik het zeer belangrijk vind om vinger aan

12.00 u: nieuwjaarswensen van burgemeester Annick

de pols te houden bij wat reilt en zeilt in de gemeente. Het staat

Vermeulen

mij ook toe om kort op de bal te spelen.

Doorlopend muzikaal optreden met dansgelegenheid,
drankjes en hapjes en animatie voor de allerkleinsten

Ik hoop jullie met zoveel als mogelijk te mogen begroeten op de
nieuwjaarsreceptie om samen te klinken op het nieuwe jaar, op
voorspoed voor onze gemeente en al haar inwoners!
Annick Vermeulen

Op de receptie worden foto’s genomen die gepubliceerd kunnen worden. Ga je hiermee niet akkoord,
dan kan je dat ter plaatse aan de fotograaf melden.
Dit is een melding in het kader van de GDPR
(privacywetgeving)

Burgemeester
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Rookmelders
verplicht in elke woning
Rookmelders zijn sinds 1 januari 2020 in alle Vlaamse
woningen verplicht. Voordien was dat enkel verplicht
voor wie in Vlaanderen een woning bouwde, renoveerde of verhuurde.
Vanaf 01/01/2020 moet ook een woning waarin de
eigenaar zelf woont over de nodige rookmelders beschikken.
Wacht dus niet langer en plaats zo snel mogelijk rookmelders in uw woning. Zo maken we wonen in Vlaanderen samen veiliger.
Waarom rookmelders plaatsen?
Rookmelders redden levens.
Woningbranden eisen elk jaar tientallen mensenlevens. Meer nog
dan het vuur, maakt vooral de rook tal van slachtoffers. Die rook is
verstikkend en verspreidt zich razendsnel. Rookmelders vormen
dan ook een eenvoudige en doeltreffende bescherming tegen de
gevaren van brand. Ze zijn helemaal niet duur en makkelijk zelf
te plaatsen. Zodra de rookmelder rook opmerkt, zorgt het alarmsignaal dat u en uw huisgenoten zich tijdig in veiligheid kunnen
brengen.
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• Wat als u geen rookmelders in uw woning plaatst?
• Wie is verantwoordelijk bij verhuur?
• Waar en hoe rookmelders plaatsen?
• Waaraan moet een rookmelder voldoen?
• Waar vindt u een rookmelder?
• …

De antwoorden op alle vragen vindt u op
www.wonenvlaanderen.be/rookmelders
Nog vragen?
Mail naar rookmelders.wonen@vlaanderen.be
Bron: Agentschap Wonen Vlaanderen, https://www.wonenvlaanderen.be/woningkwaliteitsbewaking/rookmelders-zijnverplicht-woningen-om-conform-te-zijn

IN DE KIJKER

Bent u slachtoffer?
Doe aangifte!
Gemiddeld genomen is het niet slecht gesteld met het
aangiftegedrag in de politiezone. Dit kunnen we concluderen uit de resultaten van de veiligheidsmonitor, een
bevraging uitgevoerd in 2018, ook in jouw politiezone.
In Het Houtsche bedraagt de niet-aangifte ongeveer 62%, wat lager
is dan vergelijkbare politiezones, nl. 65%. Diefstal zonder geweld,
wordt consequent aangegeven, zelfs meer dan diefstal met geweld.
Terwijl 88% van de respondenten aangeeft dat ze geen aangifte
doen van oplichting via internet. Bij zedenfeiten is dat 78%, maar
ook bij vluchtmisdrijf in het verkeer bedraagt dit meer dan de helft.
Dergelijke info moet ons bewust maken dat onze cijfers eigenlijk
nooit correct zijn, en dat we zeker voor bepaalde delicten, zoals
zedenfeiten maar ook bv. vluchtmisdrijf, moeten rekening houden
met een groot dark number (niet-geregistreerde criminaliteit).
Als reden van niet-aangifte, geeft 48% van de respondenten aan dat
het feit niet ernstig genoeg is. Daarnaast vindt 23% dat de politie er
niets mee doet. 19% doet geen aangifte omdat de schade gering is.

Meer info?
Politiezone Het Houtsche
Tel 050 820 800
politie@hethoutsche.be
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Sneeuwfoon
Sneeuw ruimen en voor ijsvrije voetpaden zorgen, is voor alle be-

Sesam streeft er naar om de toegang tot de voordeur en stoep de

woners een wettelijke verplichting. Het politiereglement verplicht

dag zelf sneeuwvrij te maken.

de bewoners om bij ijzel, sneeuw of vorst het trottoir van hun wo-

Het bijkomend sneeuwvrij maken van opritten, terrassen en paden

ning te ruimen en op die manier de veiligheid te waarborgen.

kan gevraagd worden, maar is geen prioriteit.

Voor sommige alleenstaanden, ouderen of personen met een beperking is dit niet eenvoudig. Op plaatsen waar mensen geen beroep kunnen doen op de bereidwilligheid van buren of kennissen,
worden de voetpaden vaak niet sneeuwvrij gemaakt, waardoor het

Wie kan beroep doen op de sneeuwfoon?
Alle inwoners van Zedelgem die ouder zijn dan 70 jaar of zorgbehoevend zijn (bv. inwoners die beschikken over een parkeerkaart
voor mindervaliden).

risico op vallen groter wordt. Om deze mensen niet in de kou te la-

Hoe contact opnemen met de sneeuwfoon?

ten staan, werd de ‘Sneeuwfoon’ uitgewerkt in samenwerking met

Gebruikers kunnen elke werkdag telefonisch contact opnemen met

vzw Sesam.

vzw Sesam om een aanvraag in te dienen en dit op het nummer
0490 56 42 60.
Elke aanvraag die voor 10 u. ingediend wordt, kan nog de dag zelf

Wat doet de Sneeuwfoon?

uitgevoerd worden.

Het sneeuw- en ijsvrij maken van:
• de toegang van aan de voordeur tot aan de openbare weg;

Wat kost het?

• het gedeelte van de stoep dat grenst aan de woning.

De kostprijs is 4 euro per prestatie.

Openbare verlichting:
straatlampentelefoon
Wil je een defect melden aan de verlichting in jouw straat, dan kan

Een kapotte straatlamp kan je gratis melden via de link https://www.

je dit best rechtstreeks melden aan Fluvius (de Belgische netbe-

zedelgem.be/openbare-verlichting-straatlampentelefoon. Je kan

heerder van elektriciteit en aardgas in alle gemeenten van Vlaan-

ook gratis bellen naar het nummer 0800 6 35 35, 7 dagen per week,

deren). Fluvius beheert ook in Zedelgem het net van de openbare

24 u. op 24 u., of je vult een formulier in op www.straatlampen.be

verlichting en zal deze defecten zo spoedig mogelijk herstellen.
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Rust in je hoofd,
rust in je ruimte - Nele Colle
'Ontspullen en organiseren'
Een voordracht van Nele Colle, professional organiser, over
ontspullen, opruimen en organiseren en hoe dat leidt tot een
eenvoudiger en duurzaam leven. Een workshop over een leven

Wanneer: 15 januari 2020 – 19.30 u

van meer met minder, mét ruimte voor persoonlijk advies.

Waar: bibliotheek Zedelgem
Prijs: 12,50 euro (10 euro voor leden van Best Pittig Torhout)

Na deze workshop ga je naar huis met veel zin en praktische,

Inschrijven: bestpittigtorhout@gmail.com -

duurzame tips om opnieuw rust en overzicht te creëren waar het

Bibliotheek Zedelgem

even zoek was.
i.s.m. Best Pittig Torhout
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Bibliotheek Zedelgem wordt 35 jaar in 2020
Bibliotheek Zedelgem viert in 2020 haar 35-jarig bestaan… en dat willen we natuurlijk niet onopgemerkt
voorbij laten gaan! De bib wil dit graag vieren met al
haar leners en met de inwoners van de gemeente.
Om deze verjaardag in de kijker zetten organiseert de bibliotheek
verschillende activiteiten:
• Vanaf 15 januari 2020 kan iedereen deelnemen aan een leuke
wedstrijd ‘over, in en rond de bibliotheek’. Wedstrijdformulieren
kunnen worden afgehaald in de hoofdbibliotheek en alle uitleenposten en, tot 15 juni 2020, ook daar opnieuw worden ingediend.
5 winnaars met een juist antwoord en goede inschatting van de

Zedelgem graag te bedanken voor hun ondersteuning, en dit met
een groot feest op zaterdag 27 juni 2020. Meer informatie hierover
volgt nog in een latere editie van Zedelgem magazine, maar we
lichten alvast een klein tipje van de sluier op: in de voormiddag
zal iedereen die dit wenst ‘de weg van het boek’ kunnen volgen
en, in de namiddag is jong en oud welkom voor een heus tuinfeest met hapjes, drankjes, kinderanimatie én een leuk optreden!
De bib Zedelgem hoopt dit jubileum met zoveel mogelijk mensen
te kunnen vieren en jullie zeker op één of meerdere van deze activiteiten te mogen verwelkomen en iedereen ook te kunnen bedanken voor de talrijke bezoeken aan de bibliotheek.

schiftingsvraag ontvangen een Zedelgem- of boekenbon;
• Een tweede wedstrijd zal georganiseerd worden in het najaar.

De bibliotheek is gesloten op

In de hoofdbibliotheek van Zedelgem zullen een aantal boeken

Dinsdagnamiddag 24 december 2019

worden tentoongesteld, waarvan men het gewicht mag raden. 5

(wel open van 10 u. tot 12 u.)

winnaars met een juist antwoord (of meest correcte inschatting)

Woensdag 25 december 2019

en goede inschatting van de schiftingsvraag ontvangen een Ze-

Donderdag 26 december 2019

delgem- of boekenbon;

Dinsdag 31 december 2019

• Als apotheose van het 35-jarig jubileum, wenst de bibliotheek

Woensdag 1 januari 2020

haar trouwe publiek van talrijke leners en alle inwoners van

Familiefilm in de bib
Smallfoot

Voorleesuurtje
in de bib

Smallfoot volgt een yeti die ervan overtuigd is dat mensen be-

Elke eerste en derde zaterdag van de maand wordt er voorgelezen

staan. De rest van zijn soort gelooft echter niet in deze gekke, klein-

in de hoofdbibliotheek uit prentenboeken of met een kamishibai

voetige wezens. Hij gaat er vervolgens op uit om het bestaan van

(Japans verteltheater). Deze voorleesuurtjes zijn voor alle leeftij-

deze wezens aan te tonen.

den. Vooraf inschrijven is niet nodig.

Voor kinderen vanaf 6 jaar, (groot)ouders zijn ook welkom.
Wanneer: Elke eerste en derde zaterdag van de maand
Wanneer: donderdag 2 januari 2020 – 14 u

Waar: bibliotheek Zedelgem

Waar: bibliotheek Zedelgem

Prijs: gratis

Prijs: 3 euro

Info: via bibliotheek@zedelgem.be of 050 208 008

Inschrijven: via bibliotheek@zedelgem.be
of 050 208 008
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Marcel Vanthilt Playlist 2019
24/01/2020 om 20.00 u.

Mediafiguur Marcel Vanthilt voorstellen, hoeft wellicht niet. Als

2019, dé playlist, toegelicht & horizontaal geklasseerd door

muzikant kennen we hem als frontman van onder andere Arbeid

Marcel Vanthilt.

Adelt!. Marcel beschikt dus over de perfecte adelbrieven om dé
muziek van het jaar in een humor-kritisch overzicht te gieten.

Wanneer: vrijdag 24 januari 2020 – 20 u

Vanthilt heeft alles beluisterd en fileert de snert van het goud.

Waar: GC De Groene Meersen Zedelgem

Kristisch en genadeloos, ja. Maar ook devoot aanbiddend als fan.

Prijs: 15 euro (standard), 10 euro (-26 j.), 13,5 euro (+65 j.),
6,5 euro (-26 j. op 24/01/2020)

Een energieke vertelstijl in een meeslepende monoloog met wee

Info en tickets: www.zedelgem.be/tickets,

tjes, leuke anekdotes, muziekfragmenten en gegarandeerd géén

tickets@zedelgem.be of onthaal gemeentehuis Zedelgem

gezang van hemzelf. Of toch niet te veel, 'n beetje misschien...

tel. 050 288 330.

9

C U LT U U R

Is er nood aan een nieuw
vierstemmig koor in Loppem?
"Mooi koor met
kwaliteit en rijk
verleden"

positieve inzet en een goeie stem kwam

voor zijn rekening.

men al heel ver. Het repertorium van Het

In totaal zijn een 250-tal koorleden in Het

Daghet was gevarieerd: naast renaissance,

Daghet actief geweest.

barok en romantiek kwam ook hedendaagse en mooie religieuze muziek aan bod. En
als afwisseling kon ook al eens een reper-

O

p 27 oktober 2019 bracht het
vierstemmig gemengd koor
Het Daghet uit Loppem haar concert ‘Florilegium’. Na dit concert
stopte Het Daghet haar activiteiten.

torium uit musicals of volksliedjes bestaan.
Bij hun laatste concert brachten ze een
bloemlezing van mooie vorige nummers. In
deel twee keerden ze met Geuzenliederen
zo’n 450 jaar terug in de tijd naar de periode
van de Spaanse Bezetting.

Het koor ontstond in 1971 door een versmelting van de toenmalige toneelkring en

Dirigent Lieven de Pillecyn mikte steeds

kerkkoor.

hoog. Absoluut mooie affiches bereikte hij

Sinds het prille begin is Lieven de Pillecyn

met Passieconcerten die een drietal keer

het koor blijven dirigeren. Naast hem zijn

met meerdere jaren verschil uitgevoerd

ook Elie Verduyn (voorzitter) en Jozef Van

werden. Doordat er een CD van bestaat

Ryckeghem (bas) er ononderbroken bij ge-

blijft de uitvoering van 2005 het best in het

weest.

geheugen gegrift. O.a. de Johannespassie

Het koor Het Daghet was een neutrale zang-

van J.S. Bach werd uitgevoerd onder be-

groep. Een muzikale opleiding was mooi

geleiding van Kamerorkest Divertimento,

meegenomen, maar was geen voorwaarde

aangevuld met orgel en cello en drie profes-

om er bij te horen. Met graag zingen, een

sionele solisten. Het Daghet nam de koralen

Het Daghet tijdens haar laatste optreden op 27 oktober 2019
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Vooruitblikken op een nieuwe
toekomst
De leden van het pas gestopte koor Het
Daghet zijn gemiddeld een paar decennia
te oud voor een doorstart met een nieuwe,
jongere dirigent. Het koorbestuur van Het
Daghet kan misschien wel nog geïnteresseerde jongere koorleden samenbrengen
met een geïnteresseerde jongere dirigent.
Voor welke soort muziek en welke koornaam er uiteindelijk zou gekozen worden is
voor het huidig koorbestuur van Het Daghet
van ondergeschikt belang.

Geïnteresseerd? Neem gerust
contact op:
Wilfried De Corte
wilfried.de.corte@telenet.be
0468 41 02 42

JEUGD

Junior
Techniekacademie
Zit je in het 3de of 4de leerjaar? Ben je graag creatief bezig? Schrijf

Wanneer: op woensdag van 13.30 u. tot 15.00 u. en van 15.30 u.

je dan snel in voor de Junior Techniekacademie.

tot 17.00 u.

In groep maak je tijdens 10 workshops onder begeleiding van twee

Waar: Spes Nostra Instituut, Pastoor Staelensstraat 4, Zedelgem

techniekmentoren vijf technische projecten: een eigen coole kap-

Prijs: 60 euro (materiaal en verzekering inbegrepen, met fiscaal

stok uit hout, een snel windwagentje, een auto met aanhangkar

attest) - 50 euro voor een tweede kind uit hetzelfde gezin

en een molen uit LEGO, een unieke pennenzak uit vilt en je mag

Info & bestellen: www.techniekacademie-zedelgem.be/junior

robot Milo programmeren, zodat hij verschillende opdrachten kan

Jeugddienst Zedelgem - 050 288 602 - jeugd@zedelgem.be

uitvoeren.
De eerste workshop start op woensdag 12 februari. Het aantal plaatsen is beperkt tot 20 kinderen per groep.

SWAP op woensdag
Alle 12 tot 15-jarigen kunnen deelnemen aan de toffe activiteiten
van ‘SWAP op woensdag’, een organisatie van de jeugd- en sportdienst. Vertrekplaats voor de uitstappen is telkens De Groene
Meersen (ingang zwembad).
Een overzicht van de activiteiten in het voorjaar:
29/01: Karting (Worldkarts, Kortrijk)
04/03: Zwemmen (Sportoase Duinenwater, Knokke-Heist)
01/04: Paintball (’t Buitenbeentje, Diksmuide)
29/04: Highland games (De Kijkuit, Beernem)
27/05: Go-cart trophy (The Outsider Coast, Nieuwpoort)
24/06: Cable park waterski (Moerashuis, Oudenaarde)
Inschrijven:
•

Via inschrijvingen.zedelgem.be: je maakt een gezinsaccount
aan en je voert de inschrijving in. Daarna ontvang je een
e-mail met de factuur die je via overschrijving kan betalen.

•

Annulatie: terugbetaling mits attest van dokter of school.

•

Inschrijven kan vanaf 8 januari om 13.30 u.

Meer info: www.zedelgem.be/jeugd
Jeugddienst Zedelgem: 050 288 602 - jeugd@zedelgem.be
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Bosplantactie in Vloethemveld
zaterdag 8 februari 2020 van 9 u tot 12 u.
"Kom mee meer dan 4000 bomen en struiken planten en maak Zedelgem bosrijker!"
Op zaterdagvoormiddag 8 februari
worden twee percelen grenzend
aan Vloethemveld bebost. Het
prachtige natuurgebied is nu 330
hectare groot, daar komt in februari
een kleine hectare (9.090 m²) bij.
De gemeente Zedelgem, Natuur en
Bos van de Vlaamse overheid en de
Vlaamse Landmaatschappij nodigen iedereen van harte uit om te
komen meeplanten.

Wie zin heeft in een volledige Vloethemvelddag, kan de nieuwe wandellussen uit-

Meer info omtrent deze bosuit-

proberen (variërend van 1,8 tot 10,4 km)

breiding: In de toekomst wenst de

en kinderen kunnen zich uitleven in het

gemeente Zedelgem een vrijliggend,

ernaast geleden speelbos.

dubbelrichtingsfietspad aan te leggen langs de Diksmuidse en Brugse

Alle info over Vloethemveld is te vinden op

Heirweg. Samen met de afsluiting

de website van het Agentschap voor Natuur

van de Diksmuidse Heirweg voor

en Bos (natuurenbos.be/vloethemveld) of

gemotoriseerd verkeer ter hoogte

van de gemeente Zedelgem (zedelgem.be/

van de grens met Brugge zal dit een

Vloethemveld).

veilige fietsverbinding vormen vanuit
Aartrijke en Zedelgem naar Brugge.
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We verwachten je op zaterdag 8 februari

In het nieuwe bos worden voornamelijk

2020 vanaf 9 uur op het plantterrein. De

wintereik, winterlinde, zoete kers, gewo-

Om dit fietspad te kunnen aanleg-

aanplant gaat door op de hoek van de Diks-

ne esdoorn en schietwilg geplant. Daar-

gen, dient er een smalle strook bos

muidse Heirweg en de straat Vloethemveld

naast zullen eenstijlige meidoorn, hulst,

langsheen de Diksmuidse Heirweg

(kasseiweg). Parkeren kan op de parking

lijsterbes, sleedoorn, sporkenhout en

ontbost te worden (in totaal 2.485

van het POV (Provinciaal Opleidingscen-

gaspeldoorn aan de bosrand zorgen voor

m²) met uiteraard een verplichting

trum voor Veiligheidsdiensten), Diksmuidse

voedsel en nestgelegenheid. Er wordt

van boscompensatie. Er werd voor

Heirweg 6, recht tegenover de aan te plan-

zoveel mogelijk gebruikgemaakt van

de aanplant van dit compensatiebos

ten percelen.

zogenaamd autochtoon plantsoen, dat zijn

gezocht naar mogelijkheden om dit

bomen en struiken die afstammen van

rond Vloethemveld te doen. Via de

Trek jullie laarzen aan en breng een spade

bomen van hier, waardoor ze perfect zijn

Vlaamse Landmaatschappij konden

mee. Samen maken we Zedelgem nog een

aangepast aan onze groeiomstandigheden.

deze percelen gekocht worden die

stukje bos rijker. Vrijwilligers zorgen voor

In totaal zullen we ongeveer 4.350 bomen

volledig grenzen aan het bestaan-

een kop warme soep. De gemeente en Na-

en struiken planten. Alle hulp is welkom!

de natuurgebied en waarmee dit

tuur en Bos zorgen voor de boompjes en de

gebied dus met bijna 1 hectare kan

plantgaten. Meld je aan bij de boswachter

uitgebreid worden. Deze maatregel

en hij vertelt je wat de bedoeling is en hoe

kadert in het inrichtingsplan Mou-

je te werk kan gaan.

beek-Vloethemveld, fase 1.

MILIEU

Laat hondenpoep niet liggen!
Hondenpoep is voor vele mensen, waaronder ook hondenbaasjes zelf, een bron van ergernis.

• Hondenpoep op een speelplein of in een schoolomgeving.
Zorg daarom steeds dat je de nodige opruimzakjes bij hebt, kijk

Beeld je even enkele van de volgende ergernissen in:
• In de drol van een andere hond stappen terwijl je gaat wandelen.
• De stankoverlast die ontstaat zeker wanneer het weer warmer
wordt.
• Het straatbeeld dat er vies en vuil uitziet wanneer hondenpoep
niet wordt opgeruimd.

niet weg als je hond zijn behoefte doet, maar ruim de drol op en
deponeer het zakje in de dichtstbijzijnde vuilnisbak of in je vuilnisbak thuis.

Hondenpoep moet verplicht altijd en overal door
het baasje opgeruimd worden.

• Verdoezelde hondenpoep onder blaadjes waar je alsnog in trapt.

Er zijn hiervoor geen excuses, overtredingen worden beboet vol-

• Hondenpoep die met zakje en al in de bosjes wordt gegooid.

gens het GAS-reglement. Dit geldt overigens ook voor alle bossen,

• Je hond, die de ontlasting van een andere hond eet.

parken, de hondenweide, enz.
SOCIALE ZAKEN

K

Peulvruchten: onterecht
onbekend en onbemind

ikkererwten, witte bonen, linzen, … zijn weinig
gekend bij de gemiddelde Vlaming. Peulvruchten zijn nochtans gezond, betaalbaar, duurzaam en
lekker. Daarom lanceert het Vlaams Instituut Gezond
Leven een peulvruchtencampagne.
Peulvruchten zitten boordevol vezels en zijn een prima bron van
eiwitten, ijzer en enkele B-vitamines. Het zijn dus prima vleesvervangers en daarom een heel duurzame keuze, want plantaardige
eiwitten zijn veel klimaatvriendelijker dan dierlijke eiwitten. Vervang het vlees in je pastasaus of chili con carne deels of helemaal
door linzen of kidneybonen. Of verwerk kikkererwten tot hummus
voor op de boterham. De culinaire mogelijkheden van peulvruchten zijn eindeloos en je doet er niet alleen je eigen gezondheid
maar ook het milieu een plezier mee. Bovendien zijn peulvruchten

Meer info maar vooral ook veel kookinspiratie:

goedkoop en kan je ze lang bewaren, in gedroogde toestand kan

gezondleven.be/peulvruchten

dit tevens zonder veel verpakkingsafval, dubbele milieuwinst.
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SPORT

SPORT

Wij(k)lopen
Na het succes van de vorige edities kan je in 2020 opnieuw deelnemen aan de wij(k)lopen. Samen met verschillende organisatoren
bundelt de sportdienst meerdere loopwedstrijden samen tot een
tof recreatief loopcriterium. Neem je deel aan minstens drie wedstrijden van de wij(k)lopen, dan ontvang je een goodiebag. Dit jaar
gaan we opnieuw op zoek naar de meest sportieve school. Steun
jouw school door deze bij inschrijving te vermelden. De school met
de meeste sportievelingen ontvangt een waardebon voor de aankoop van extra sportmateriaal.
Wie in 2019 aan minstens drie wedstrijden deelnam, heeft al recht
op een goodiebag. Je kan deze tijdens de uitreiking van de sportprijzen 2020 in ontvangst nemen.
De eerste loopwedstrijd van het jaar gaat door op 18 januari: Kasteelloop Loppem. Voor het eerst wordt de loop op zaterdagavond
georganiseerd en is er elektronische tijdsregistratie. Diverse mogelijkheden om deel te nemen: kidscross, kasteelcross en jogging.
Vooraf inschrijven is noodzakelijk!
Wanneer: zaterdag 18 januari van 18.00 u. tot 21.30 u.
Waar: Domein Kasteel van Loppem, Steenbrugsestraat 26 in
Loppem
Prijs: 8 euro (kinderen onder 12 jaar gratis)
Organisatie: Feestcomité Lopprm VZW
Info: www.zedelgem.be/wijklopen
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Een overzicht van alle loopwedstrijden in 2020:
• 18/01: Kasteelloop - Loppem
• 26/04: Natuurloop Vloethemveld - Zedelgem
• 03/06: Veldloop - Loppem
• 15/08: Batjesloop - Zedelgem
• 30/08: Dwars door Aartrijke
• 12/09: Corneliusrun - Veldegem
• 07/10: Veldloop - Zedelgem
• 13/12: X-mas run - Zedelgem

SPORT

Sportaanbod volwassenen voorjaar 2020
Vanaf maandag 6 januari organiseert de sportdienst verschillende
cursussen voor volwassen. Dit telkens onder begeleiding van ervaren lesgevers. Van figuurtraining en conditiegym tot seniorensport
en aquajogging. De lessen gaan door in De Groene Meersen, tenzij
anders vermeld. Iedereen vanaf 18 jaar is welkom! Tijdens de vakantieperiodes en op officiële feestdagen is er geen les.

• Dagsporten: 10 euro voor 10 lessen
• Avondsporten:
-- 45 euro voor het eerste trimester
-- 30 euro voor het tweede trimester

Dagsporten

-- 30 euro voor het derde trimester

MAANDAG

Conditiegym

09.30 - 10.30 u.

DINSDAG

Fitnastiek
Fitheidsturnen 55+ (Jonkhove)
Fitheidsturnen 55+ (De Bosserij)

09.30 - 10.30 u.
14.00 - 15.00 u.
16.00 - 17.00 u.

DONDERDAG

Fitheidsturnen 55+

14.15 - 15.15 u.

• Aquasporten:
-- 5 euro per les
-- 38 euro voor 10 lessen
(10 beurtenkaart verkrijgbaar bij de redder in het zwembad)
Inschrijven

Avondsporten

• Dagsporten:

Prijs

Je koopt een 10 beurtenkaart bij de sportdienst of voor de les,
waarmee je kan deelnemen aan alle dagsporten.

MAANDAG

Dance mix
Figuurtraining

19.15 - 20.15 u.
20.15 - 21.15 u.

WOENSDAG

Stretching voor dames

20.00 - 21.00 u.

Schrijf je online in via inschrijvingen.zedelgem.be

DONDERDAG

Aquajogging
Aquarobics

19.00 - 20.00 u.
20.00 - 21.00 u.

Maak een account aan, meld je aan, kies de activiteit en schrijf

• Avondsporten:

je in. Je ontvangt daarna via e-mail een factuur.

Zedelgemse sportprijzen 2020
Op zondag 2 februari vindt de jaarlijkse uitreiking van de Zedelgemse sportprijzen plaats. Wie worden de nieuwe sportman
en sportvrouw van het jaar? De uitreiking start om 18.00 u. in sportzaal 1 van de Groene Meersen. Iedereen is welkom!
De lopers die in 2019 aan minimum 3 wedstrijden van de wij(k)lopen hebben deelgenomen,
worden uitgenodigd om tijdens de uitreiking hun goodiebag in ontvangst te nemen.

Vragen voor de sportdienst?
Neem contact op:
Sportdienst Zedelgem
Stadionlaan 48, 8210 Zedelgem
050 20 99 01
Sluitingsdagen zwembad & sportcentrum De Groene Meersen

sport@zedelgem.be

Het zwembad zal gesloten zijn van woensdag 01/01 t.e.m. zondag 05/01.
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AGENDA

14/01

12/01

Nieuwjaarsconcert: 75ste verjaardag
‘Kunst na Arbeid’ Veldegem
De harmonie Kunst na Arbeid viert haar 75ste verjaardag. Ze
zullen het feestjaar in gang trekken met voor de eerste keer een
nieuwjaarsconcert, begeleid door dirigent Jos Vanbesien.
Wanneer: zondag 12 januari om 10.30 u.

Kookavond voor mannen

Waar: Turnzaal De Steen, K. Astridstraat 2 in Veldegem

Enkel mannen toegelaten! Maak een valentijnsmenu onder

Prijs: VVK 8 euro - ADD 10 euro (incl. 1 aperitief) - kinderen onder

deskundige begeleiding van Annick Dely. Op dinsdag 3 maart

12 jaar gratis

gaat een tweede kookavond door, waar we een paasmenu

Org.: Koninklijke Harmonie Kunst na Arbeid Veldegem

bereiden.

Info & bestellen: Stefaan Pysson - info@knaveldegem.be - www.
knaveldegem.be

Wanneer: dinsdag 14 januari van 19.00 u. tot 22.00 u.
Waar: Jonkhove, Aartrijksestraat 9 in Aartrijke
Prijs: 10 euro per les + de ingrediënten worden onder de deelnemers verrekend
Org.: : Gezinsbond Aartrijke
Info & bestellen: Marleen Carbonez - 0479 68 10 07 - 050 20 03 17
- marleen.carbonez@skynet.be

18-19/01

25-26/01

51ste IRIS Digishow
Fotoclub Iris Aartrijke blijft zich onderscheiden in nationale en
internationale wedstrijden voor digitale beelden. Zoals ieder jaar
brengen zij een gevarieerd programma: Kroatië, nationale parken
van West-Amerika, Kameroen… ‘nie-te-doen’, wild life en zoveel
meer. Graag verwelkomen zij u in de grote zaal van het Cultureel
Centrum.
Wanneer: zaterdag 18 januari om 20.00 u. - zondag 19 januari om
17.00 u.zaterdag 25 januari om 20.00 u. - zondag 26 januari om
17.00 u.
Waar: Groene Meersen, Stadionlaan 48 in Zedelgem
Prijs: VVK 5 euro - ADD 6 euro (kinderen onder 12 jaar gratis)
Info & bestellen: 050 20 01 08 - bertrand.vansteelandt@telenet.
be of 050 20 81 44 - van.coillie@telenet.be
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AGENDA

19/01

27/01

Toast Literair: Taalkronkels
Door Carine Caljon.
Wanneer: zondag 19 januari om 9.00 u.
Waar: De Braambeier, Loppemsestraat 14a in Zedelgem
Prijs: 13 euro (leden) - 16 euro (niet-leden)
Org.: : Davidsfonds Veldegem Zedelgem
Info & inschrijven: 050 28 08 33 - filip.maenhout@skynet.be

19/01

32ste wintertocht
Meerdere afstanden mogelijk: 6-12-18-21 km
Wanneer: zondag 19 januari van 7.00 u. tot 15.00 u.
Waar: De Stapsteen, Koningin Astridstraat 2 in Veldegem
Org.: : wandelclub Vier op een rij

22/01

Boekenproject ‘De Groene Kikker’

Zedelgemse wandeltoer
Net zoals de voorbije jaren organiseert de sportdienst elke

Huis van het Kind en de Bib in Zedelgem organiseren een fees-

maand een geleide groepswandeling van ongeveer 10 km. Deze

telijke start van het nieuwe boekenkastje. We werken voortaan

wandeltochten lopen langs rustige en mooie wegen in Groot-

rond vier toffe thema’s per jaar. Er wacht jullie een mooie selectie

Zedelgem. We verkennen ook enkele nieuwe wandelwegen. Tijd

aan boeken, tips en leuke wist-je-datjes. De start gaat gepaard

voor de eerste wandeltocht van het jaar!

met een fijne activiteit (thema ‘muziek’) voor de kinderen van 0
tot 12 jaar

Wanneer: maandag 27 januari, verzamelen om 13.15 u.
(vertrek om 13.30 u. stipt, terugkomst rond 16.00 u.)

Wanneer: woensdag 22 januari tussen 14.30 u. en 15.30 u.

Waar: Hof ter Pierlapont, Zeedijkweg 23 in Loppem

Waar: De Braambeier, Loppemsestraat 14a in Zedelgem

Prijs: gratis (alle deelnemers zijn verzekerd via de ISB-sportver-

Org.: : Huis van het Kind en Bibliotheek Zedelgem

zekering)

Info & inschrijven: via melissa.herssens@zedelgem.be

Org.: sportdienst Zedelgem, i.s.m. de sportraad

(met vermelding van aantal aanwezige kinderen en leeftijden) -

Info: sportdienst Zedelgem - Stadionlaan 48, Zedelgem -

inschrijven kan tot 17 januari

050 20 99 01

25/01

02/02

Ledenfeest Natuurpunt Zedelgem

Vogels kijken in de Ijzervallei

De algemene vergadering start om 18.00 u. en wordt gevolgd

We gaan op stap naar de IJzervallei waarbij we op zoek gaan naar

door het ledenfeest. Het menu ‘PastaParty’ wordt verzorgd

overwinterende ganzen, slapende uilen, zilveren reigers en kie-

door Pasta Puur: biologische/vegetarische keuken. Iedereen is

kendieven die hun tanden poetsen.Zowel ervaren als beginnen-

welkom!

de vogelkijkers zijn welkom. Graag picknick, laarzen, verrekijker,

Wanneer: zaterdag 25 januari vanaf 18.00 u.

warme kledij en vogelgids meebrengen.

Waar: De Braambeier, Loppemsestraat 14a in Zedelgem

Wanneer: zondag 2 februari van 8.00 u. tot 17.00 u.

Prijs: 25 euro p.p.

Waar: carpoolen vanaf de oost-parking aan de kerk St-Elooi (De

Org.: : Natuurpunt Zedelgem

Leeuw) in Zedelgem

Info & inschrijven: info@natuurpuntzedelgem.be - inschrijven

Org.: Natuurpunt Zedelgem

voor 18 januari - overschrijven van het totale bedrag op

Info: Maarten Goessaert - info@natuurpuntzedelgem.be -

BE44 5230 8045 8545

0477 56 80 64
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KORTE BERICHTEN

Bekendmaking
Op 27 juni 2019 stelde de gemeenteraad van Zedelgem de gemeentelijke stedenbouwkundige verordening Sint-Elooi definitief vast.
De gemeenteraadsbeslissing, de gemeentelijke stedenbouwkundige verordening en de toelichtingsnota bij de verordening, evenals de
beslissing tot ontheffing van de dienst MER van 27 juli 2018 zijn beschikbaar op de website van de gemeente (https://www.zedelgem.
be/bekendmakingen). Het plan-MER is beschikbaar op https://www.lne.be/mer-dossierdatabank (dossiercode PL0198). Al deze stukken
kunnen op de dienst Ruimte ingekeken worden.

In de rand van de raad
Zitting gemeenteraad van 28 november 2019
JURIDISCHE ZAKEN

Belasting op de afgifte van administratieve stukken

Mevrouw Frauke Breekelmans is aangesteld als gemeenteraadslid.

Er wordt een gemeentebelasting gevestigd op de afgifte van admi-

Zij volgt mevrouw Laura Lahousse op die ontslag nam.

nistratieve stukken. De belasting is verschuldigd door de persoon,
natuurlijke – of rechtspersoon, aan wie het stuk op aanvraag of

FINANCIËN

ambtshalve wordt uitgereikt. Bij de administratieve stukken, waar-

De gemeenteraad besliste over een reeks van gemeentelijke belas-

van de kostprijs onderhevig is aan een automatische herziening

tingen, retributies en reglementen met betrekking op de (aanslag)

van de hogere overheid wordt een welbepaald algemeen systeem

jaren 2020 – 2025. De modaliteiten ervan zijn te raadplegen in de

toegepast. Alle tarieven en administratieve stukken, al dan niet on-

uitgebreide notulen van de gemeenteraad. In Zedelgem magazine

derhevig aan een automatische herziening door de hogere overheid

wordt een beperkt overzicht gepubliceerd:

en modaliteiten van deze belasting, kunnen geraadpleegd worden
in de uitgebreidere notulen van de gemeenteraad.

GEMEENTEBELASTINGEN

Belasting op de vergunning bestemd voor exploitatie van dien-

Op het niet maximaal afkoppelen van hemelwater op

sten voor het verhuren van voertuigen met bestuurder

privéterreinen

Er wordt een jaarlijkse gemeentebelasting gevestigd op de vergun-

Er wordt een gemeentebelasting gevestigd voor het niet maximaal

ning bestemd voor de exploitatie van diensten voor het verhuren

afkoppelen van hemelwater van gebouwen op privéterrein bij de

van voertuigen met bestuurder.

door de gemeente vastgestelde afkoppelingsprojecten of aanleg
van IBA’s (Individuele Behandeling van Afvalwater). De belasting
wordt vastgesteld met een forfaitair bedrag van 1.500 euro per jaar.

Belasting op het gebruik van het openbaar domein
Er wordt een gemeentebelasting gevestigd op het gebruik van het
openbaar domein ter gelegenheid van markten en standplaatsen

Aanvullende belasting op de personenbelasting

voor verkoop op openbaar domein, kermissen, circussen en voor

De belasting wordt vastgesteld op 8 % van de overeenkomstig arti-

inname openbaar domein bij werken.

kel 466 van het wetboek van inkomstenbelasting 1992 berekende
grondslag voor hetzelfde aanslagjaar.

Belasting op het parkeren in een zone met beperkte parkeertijd
(BLAUWE ZONE) of op een openbare weg met BLAUWE ZONE

Algemene gemeentebelasting op gezinnen en bedrijven

REGLEMENTERING VAN MOTORVOERTUIGEN

Er wordt voor de aanslagjaren 2020 t.e.m. 2025 een algemene ge-

Er wordt een contante belasting gevestigd op het parkeren van

meentebelasting gevestigd, met name:

motorvoertuigen op de openbare weg of op plaatsen gelijkgesteld

• algemene gemeentebelasting (AGB) gezinnen;

aan de openbare weg. Dit reglement beoogt het parkeren van een

• algemene gemeentebelasting (AGB) bedrijven.

motorvoertuig op plaatsen waar dat parkeren toegelaten is én waar

Belasting bij het ontbreken van parkeerplaatsen bij nieuwbouw

een blauwe zonereglementering van toepassing is.

of verbouwing

Belasting op het parkeren in een zone voor bewonersparkeren

Er wordt een gemeentebelasting gevestigd op het ontbreken van

Er wordt een contante belasting gevestigd op het parkeren in een

de nodige parkeerplaatsen, die verplicht aan te leggen zijn op het

zone voor bewonersparkeren. Dit reglement beoogt het parkeren

betreffende bouwterrein waarop gebouwd of verbouwd wordt.

van een motorvoertuig op plaatsen waar dat parkeren toegelaten
is en waar het parkeren voorbehouden is voor bewoners.
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IN DE RAND VAN DE RAAD

ACTIVERINGSHEFFING OP ONBEBOUWDE BOUWGRONDEN EN

dit ogenblik niet in aanmerking komen voor erkenning, worden

KAVELS

hierover ingelicht en geadviseerd om zich te reorganiseren.

Er wordt een jaarlijkse activeringsheffing gevestigd op de onbebouwde bouwgronden en kavels die voorkomen in het gemeentelijk

JEUGD

register van onbebouwde percelen.

Erkenning jeugdverenigingen 2019-2024
De gemeenteraad erkent volgende jeugdverenigingen en jongeren-

OPCENTIEMEN OP DE DOOR HET VLAAMS GEWEST GEHEVEN HEF-

organisaties: Chiro Aartrijke, Chiromeisjes Veldegem, Chirojongens

FING OP ONGESCHIKTE EN ONBEWOONBARE WONINGEN

Veldegem, Chiro Zedelgem Dorp, KLJ Aartrijke, KLJ Loppem, KSA

Voor de aanslagjaren 2020 t.e.m. 2025 worden er 50 opcentiemen

Sint-Maarten Loppem, KSA Sint-Paulus Loppem, Jeugdhuis Jonkho-

geheven op de heffing op ongeschikte en onbewoonbare woningen.

ve en Jeugdhuis ‘t Kalf.

OPCENTIEMEN OP DE ONROERENDE VOORHEFFING

SPORT

Voor de aanslagjaren 2020 t.e.m. 2025 worden 945 opcentiemen

Subsidiereglement voor Zedelgemse sportclubs

geheven op de onroerende voorheffing.

De gemeenteraad keurt het reglement subsidie reglement en puntenstelsel werkingssubsidies voor sportclubs goed. De modaliteiten

PRIVATE VERBLIJFSGELEGENHEDEN DIE NIET TOT HOOFDVER-

van dit regelement zijn te raadplegen in de uitgebreide notulen van

BLIJF DIENEN

de gemeenteraad.

Er wordt een belasting geheven op elke private verblijfsgelegenheid
die, op 1 januari van het aanslagjaar, voor de zakelijk gerechtigde
of huurder ervan niet tot hoofdverblijf dient (en waarvoor niemand
is ingeschreven in het bevolkingsregister of het vreemdelingenregister) maar die op elk ogenblik door hem/haar voor bewoning of
recreatief verblijf kan worden gebruikt.
RETRIBUTIE OP WERKEN AAN NUTSVOORZIENINGEN OP GEMEENTELIJK OPENBAAR DOMEIN
Er wordt aan de eigenaar van elke nutsvoorziening een retributie
aangerekend op de gemeentelijke dienstverlening en het gebruik
van het gemeentelijk openbaar domein n.a.v. werken aan permanente nutsvoorzieningen op het gemeentelijk openbaar domein, in
uitvoering en met toepassing van de code voor infrastructuur- en
nutswerken langs gemeentewegen.

CULTUUR TOERISME
Erkenning van socio-culturele verenigingen
De gemeenteraad erkent de lijst van socio-culturele verenigingen.
De lijst van erkende verenigingen kan geraadpleegd worden in de
uitgebreide notulen van de gemeenteraad. Verenigingen die op

Erkenning Zedelgemse sportclubs
De gemeenteraad erkent de lijst van sportclubs. Deze lijst van erkende sportclubs is raadpleegbaar in de uitgebreide notulen van
de gemeenteraad. Nieuwe erkenningsaanvragen tijdens de loop
van de legislatuur worden door het college van burgemeester en
schepenen goedgekeurd, na positief advies van de sportraad.

WELZIJN
Seniorenbeleid – erkenning seniorenverenigingen
De gemeenteraad erkent volgende seniorenverenigingen:
• Neos Aartrijke, Neos Veldegem, Neos Loppem en Neos Zedelgem
• OKRA Aartrijke, OKRA Loppem, OKRA Veldegem, OKRA Sint-Elooi
en OKRA Sint-Laurentius
• S-plus Veldegem en S-plus Zedelgem
Een uitgebreidere versie van de notulen kan je nalezen op
www.zedelgem.be/gemeenteraad
Volgende zitting: 19 december 2019 (gemeenteraad en raad voor
maatschappelijk welzijn) telkens om 19.30 u.
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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 050 288 330.

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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