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IN DE KIJKER

Welkom nieuwe inwoners

Elk jaar heet het lokaal bestuur de nieuwe inwoners van Zedelgem welkom op de eerste zaterdag van de maand februari. Dan wordt
er een onthaalmoment met ontbijt georganiseerd en kunnen nieuwe inwoners tijdens een infomarkt in het gemeentehuis kennis
maken met het lokaal bestuur en de gemeentelijke diensten. In de loop van het jaar 2019 mocht Zedelgem 1.054 nieuwe inwoners
verwelkomen.

Landelijke Kinderopvang en Stekelbees heten voortaan

Landelijke Kinderopvang en Stekelbees bundelen samen met KVLV, Landelijke Thuiszorg, Puuur en Oziki de krachten
en kiezen voor een nieuw sterk merk: Ferm. Deze partners zijn samen klaar voor de kansen en uitdagingen van de
toekomst.
Welkom bij Ferm Kinderopvang Zedelgem

Met een ongezien aanbod aan activiteiten en diensten. Van kinder-

De nieuwe naam vind je vanaf nu terug in alle communicatie, maar aan

opvang en huishoudhulp tot vrijetijdsbesteding en thuiszorg. Voor

de werking verandert er niets. Je kan blijven rekenen op de warme zorg

minder zorgen en meer plezier. Ferm wil ook wegen op het maatschap-

voor kinderen door de enthousiaste en professioneel opgeleide ont-

pelijk debat. Met luide stem.

haalouders en kinderbegeleiders op de 5 locaties in groot-Zedelgem.
Ook de dienstverlening en jouw contactpersonen blijven dezelfde.

Ambitie

Contactinfo:

Ferm Kinderopvang wil een stevig netwerk zijn van mensen én voor

Ferm Kinderopvang Zedelgem

mensen doorheen heel hun leven.

Verantwoordelijken: Kelly De Reese en Amelie Goormachtigh
Locatie: LDC (lokaal dienstencentrum) De Braambeier
(groen lokaal), Loppemsestraat 14 a, 8210 Zedelgem

Reserveren voor buitenschoolse opvang kan voortaan via

Tel.: 050 356 418

reserveren.samenferm.be.

E-mail: bko.zedelgem@SamenFerm.be

Surf voor meer info naar SamenFerm.be

Infolijn: elke werkdag tussen 9 u. en 14 u.: 070 246 041
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IN DE KIJKER

Bosplantactie Vloethemveld:

meer dan 4.000 nieuwe bomen, planten en struiken
Op zaterdag 8 februari 2020 werden twee

(Het Agentschap Natuur en Bos,

percelen grenzend aan Vloethemveld

De Vlaamse Landmaatschappij) en de ge-

bebost. Deze bosaanplant kadert in de

meentes Zedelgem en Jabbeke. Bedankt

compensatie voor de aanleg van fiets-

aan iedereen die de laarzen aantrok om

paden langs de Brugse- en Diksmuidse

Zedelgem een stukje bosrijker te maken.

Heirweg.
In aanwezigheid van ministers Zuhal
Demir en Hilde Crevits plantten het
college van burgemeester en schepenen
samen met vele vrijwilligers 4.300 bomen,
planten en struiken dankzij de samenwerking tussen de Vlaamse Overheid

C U LT U U R

Passerelle:
hedendaagse dans

Double Bill: D-Effect en Alstublieft.
Danscompagnie Passerelle biedt al sinds haar ontstaan de mogelijkheid aan jonge amateurdansers en jonge, beloftevolle choreografen
om via een artistiek traject een korte danscreatie te maken.
Waar: GC De Groene Meersen, Stadionlaan 48 in Zedelgem
Wanneer: zaterdag 14 maart om 20.00 u.
Prijs: 13 euro (standaard) - 8 euro (onder 26 jaar) - 11,50 euro
(65+/PlusPas)
Organisatie: cultuurdienst Zedelgem
Info & tickets: www.zedelgem.be/tickets tickets@zedelgem.be - 050 288 330

Liefde voor Piaf
‘Toujours aimer’.
Wie kent de liedjes van Edith Piaf niet? De meest spraakmakende Franse chansonnière ooit beroerde
tijdens haar leven - en lang daarna - vele harten.
Zangeres Leen Heylen en accordeonist Rein De Vos brengen
de nummers van Piaf en haar zoektocht naar liefde opnieuw
tot leven.
Waar: GC De Groene Meersen, Stadionlaan 48 in Zedelgem
Wanneer: donderdag 26 maart om 14.00 u.
Prijs: 13 euro (koffie inbegrepen)
Organisatie: cultuurdienst Zedelgem
Info & tickets: www.zedelgem.be
tickets - tickets@zedelgem.be - 050 288 330

4

Maart
Jeugdboekenmaand
BIBLIOTHEEK

Tentoonstelling Sassafras De Bruyn
Sassafras De Bruyn wist als kind al dat ze elke dag van haar leven wilde tekenen. In 2013
studeerde ze af aan Sint-Lucas Antwerpen in de richting illustratieve vormgeving en werd
haar droom om 'tekenares' te worden realiteit.
Het grote publiek kent haar waarschijnlijk van ‘De mooiste herinnering’ uit Iedereen Beroemd,
waar ze mensen hun mooiste herinnering vereeuwigt.
Haar tekeningen zijn poëtische, gevoelige, mysterieuze en soms een beetje duistere beelden,
ondergedompeld in warme kleuren en afgewerkt met een vleugje eigenaardigheid. Ze houdt
van bevreemdende beelden, oude foto's, science fiction, de natuur en oneindige verhalen
om in weg te kruipen, vol diepe kleuren en onwaarschijnlijke helden.
Waar: Bibliotheek Zedelgem, Stadionlaan 50, 8210 Zedelgem
Wanneer: van 24 februari tot 21 maart 2020
Prijs: gratis
5

BIBLIOTHEEK

Openingsfeest
met workshop
voor kinderen
We voorzien zoals ieder jaar een drankje
en een hapje om het begin van de jeugdboekenmaand te vieren. We maken het
extra gezellig met een leuk voorleesmoment. En om het helemaal bijzonder

Pyjama-avond
Kom in je pyjama luisteren naar een leuk verhaal. Neem gerust je lievelingsknuffel
mee. Dan maken we het super gezellig. Voor kinderen van de 3de kleuterklas en
het 1ste leerjaar.
Waar: Uitleenpost Veldegem, Mariastraat 2 A in Veldegem
Wanneer: woensdag 4 maart van 18.00 u. tot 19.00 u.
Inschrijven: 050 208 008 – bibliotheek@zedelgem.be

te maken komt Sassafras De Bruyn langs
om een leuke workshop te geven voor
kinderen van 8 tot 12 jaar. De workshop
gaat door van 10 u. tot 11 u. We vragen om
hiervoor vooraf in te schrijven, de plaatsen
zijn beperkt tot max. 20 kinderen.

Voorleesuurtje voor alle leeftijden
Elke eerste en derde zaterdag van de maand wordt in de hoofdbibliotheek voorge-

Waar: Bibliotheek Zedelgem,

lezen uit prentenboeken of met een kamishibai (Japans verteltheater).

Stadionlaan 50, 8210 Zedelgem
Wanneer: zaterdag 7 maart van 9.30 u. tot

Wanneer: 7 en 21 maart – 11.00 u. tot 12.00 u.

12.30 u.

Waar: Bibliotheek Zedelgem, Stadionlaan 50, 8210 Zedelgem

Prijs: gratis

Prijs: gratis (inschrijven niet nodig)

Inschrijven workshop: 050 208 008
bibliotheek@zedelgem.be

Bibliotheek Zedelgem
stapt mee in het Eéngemaakt Bibliotheeksysteem
In maart 2020 maken de meeste West-Vlaamse bibliotheken de overstap naar een nieuw, ééngemaakt bibliotheeksysteem. Met deze overstap worden de verschillende bibliotheeksystemen vervangen door één gemeenschappelijk technologisch systeem, versterken de bibliotheken hun samenwerking en bieden ze hun leners een
betere dienstverlening.
Ook de bibliotheek van de gemeente Ze-

Veldegem vanaf 23 maart 2020 gesloten zijn,

gesloten zal zijn, wordt deze voor iedereen

delgem is hierin betrokken en wil, met dit

en dit tot en met 30 maart 2020*.

automatisch verlengd:

nieuw systeem, haar leners en de inwoners

• tot vrijdag 10 april voor de hoofdbiblio-

van Zedelgem een nóg betere dienstverle-

Tijdens deze periode kan er, zowel in de

ning bieden!

hoofdbibliotheek als in de uitleenposten,

theek;
• tot zaterdag 11 april voor de uitleenposten.

niets ontleend of ingeleverd worden. Ook
Een overgang naar zo’n nieuw technologisch

de inleverbus zal afgesloten zijn.

systeem gaat gepaard met de nodige organi-

Wij kijken er alvast naar uit om jullie opnieuw
te verwelkomen vanaf dinsdag 31 maart

satorische, maar ook interne en technische

Uiteraard houden we hier rekening mee voor

2020*! Bedankt voor jullie begrip tijdens de

aanpassingen. Om dit alles vlot te laten ver-

zij die vóór 23 maart 2020 materialen komen

overgangsfase naar het nieuwe bib-systeem.

lopen, zullen zowel de hoofdbibliotheek als

ontlenen: indien de voorziene inleverdatum

de uitleenposten van Aartrijke, Loppem en

valt tijdens de periode waarin de bibliotheek

*Indien deze data nog zouden wijzigen, wordt dit via de communicatiekanalen (website, Facebook, affichering, ...) van gemeente en
bibliotheek zeker tijdig gecommuniceerd.
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JEUGD

Infobeurs jobstudenten
Op zoek naar een studentenjob? Weet je niet hoe je hieraan begint

Waar: jeugdcentrum, De Groene Meersen,

of wat de exacte voorwaarden zijn? Kom naar onze doorlopende

Stadionlaan 48 in Zedelgem

beurs, waar je gemakkelijk kan ontdekken hoe alles in z’n werk

Wanneer: zaterdag 14 maart van 10.00 tot 12.00 u.

gaat. Schrijf je in als jobstudent of volg een infosessie over de

Prijs: gratis

rechten en plichten van jobstudenten en schoolverlaters.

Organisatie: jeugddienst Zedelgem
Info: jeugd@zedelgem.be – 050 288 602

MILIEU

Gezocht:

compostmeesters/kringloopkrachten

B

en je begaan met het leefmilieu en geloof je in
de kringloopgedachte? Kom je graag in contact
met andere tuinliefhebbers? Wil je weten hoe je de
kringloop in keuken en tuin kan sluiten en je kennis
kan delen met anderen? Dan is vrijwilligerswerk als
compostmeester/kringloopkracht iets voor jou!

Hoe word je compostmeester/kringloopkracht?
Tijdens verschillende infosessies dompelt een Vlaco-lesgever je
onder in de wereld van de kringlooptechnieken en composteren
zodat je als kringloopkracht de mensen uit je omgeving kan helpen
om keuken- en tuinresten opnieuw creatief te gebruiken.

Samen met de milieudienst en andere kringloopkrachten hou je
de kringloop van keuken- en tuinresten in je gemeente levend.
Een klasbezoek begeleiden aan het recyclagepark, tips geven in
jouw of andermans tuin, je verhaal vertellen op een infostand,

Wil je graag meer informatie, neem dan

demonstraties geven … Als vrijwillige kringloopkracht heb je tal

zeker contact op met de milieudienst Zedelgem

van mogelijkheden om anderen te informeren over de verschil-

via milieu@zedelgem.be of met

lende kringlooptechnieken. Kies zelf wat je graag doet want jouw

elke.vancaillie@zedelgem.be

enthousiasme werkt aanstekelijk!
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MILIEU

MILIEU

Storm maart 2019
erkend als algemene ramp
Schadeclaims moeten ingediend worden voor
31 maart 2020

In iedere woningverzekering (brand en eenvoudige risico’s) is de

In het voorjaar 2019 diende de gemeente een dossier in bij het

ring geldt ook voor schade aangericht door storm- en rukwinden.

rampenfonds om de storm van 10 maart te laten erkennen als

Het Vlaams Rampenfonds komt niet tussen voor verzekerbare

algemene ramp. Zedelgem valt binnen het rampengebied,

schade in het kader van deze dekking. Wie schade geleden heeft,

wat wil zeggen dat inwoners aanspraak kunnen maken op een

doet er goed aan om zijn verzekeraar te contacteren.

dekking tegen natuurrampen verplicht opgenomen. Deze verzeke-

financiële tegemoetkoming.
De uiterste datum voor het indienen van de aanvragen tot het

Het Vlaams Rampenfonds komt enkel nog tussen voor:

bekomen van een financiële tegemoetkoming is 31 maart 2020.

• goederen die geen eenvoudig risico vormen;
• goederen die van verzekeringsdekking uitgesloten zijn,

Hoe vraag je een financiële tegemoetkoming aan?

met name:

Aanvragen voor het bekomen van een tegemoetkoming

- de niet-binnengehaalde oogsten;

vanwege het Vlaams Rampenfonds worden bij voorkeur digitaal

- de levende veestapel buiten het gebouw;

ingediend via het E-loket van het Vlaams Rampenfonds: https://

- de bodem;

overheid.vlaanderen.be/schadevergoeding-rampenfonds-aanvragen.

- de teelten;

Dit biedt voor getroffenen de zekerheid dat hun aanvraag

- de bosaanplantingen;

correct en volledig werd ingediend. Bijkomende informatie kan

• goederen die niet verzekerd zijn omwille van de financiële

je vinden op de website van het Vlaams Rampenfonds: https://

toestand van de getroffene (personen afhankelijk van een

overheid.vlaanderen.be/rampenfonds. Bijkomende inlichtingen
zijn eveneens verkrijgbaar bij het Vlaams Rampenfonds via het
tel.nr.: 02 553 50 10 of mail naar rampenfonds@vlaanderen.be.
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leefloon of een gelijkwaardige uitkering);
• openbare domeingoederen.

MILIEU

Tijd voor de lenteschoonmaak!
Het begin van de lente is voor veel gezinnen hét moment voor een grote
schoonmaak. Mooimakers stimuleert je om niet enkel thuis aan de slag te
gaan. Ook dit jaar organiseren ze een Lenteschoonmaak.
Samen met duizenden vrijwilligers worden

In de periode van 21 maart tot en met

de handen uit de mouwen gestoken om het

5 april worden alle lokale initiatieven nog

zwerfvuil in hun buurt op te ruimen en zo het

eens extra ondersteund met een grootse

straatbeeld van hun dorp, gemeente of stad

communicatiecampagne en natuurlijk ook

mooi te maken.

opruimmateriaal!

Bermadopties
voor
verenigingen
Wist je dat gemeente Zedelgem al
meer dan 10 jaar werkt met bermadopties? Bij dit systeem kan een
vereniging, groep of school bermen
adopteren en moeten ze minstens
twee keer per jaar een zwerfvuilactie organiseren. In ruil ontvangen
ze € 0,05 per geruimde meter berm
en stelt de gemeente opruimmateriaal en signalisatie ter beschikking.
Op dit moment zijn er al 136.305 m
Zedelgemse bermen geadopteerd.
Dat is meer dan 136 km!
We zoeken nog adoptieverenigingen,
-groepen of –scholen om de overige
bermen te adopteren.

DOE OOK MEE! En registreer je actie op de actiekaart via www.mooimakers.be en
stimuleer zo ook anderen om deel te nemen.

Heb je interesse? Stuur dan een mail
naar milieu@zedelgem.be.

9

MILIEU

MILIEU

Verbouwen?

Bezoek www.energiesparen.be

I

n Vlaanderen worden in 2020 diverse stimulansen gegeven voor
energiebesparende maatregelen
zowel in een bestaande woning
als in een nieuwbouwwoning.

www.energiesparen.be/subsidies
In Vlaanderen zijn er 19 energiehuizen actief. Je kan er vanaf nu terecht met al
je vragen over de renovatie van jouw woning, energiepremies en het veranderen

Het pakket energiepremies wordt toege-

van energieleverancier. Meer info over de energielening en het energiehuis in jouw

kend en uitbetaald door de netbeheerder

gemeente: www.mijnenergiehuis.be

Fluvius. De nadruk ligt op isolatiemaatregelen in bestaande woningen en op investeringen in groene energie. Wie grondig
renoveert en minstens 3 energiebesparende investeringen uitvoert, kan genieten
van de totaalrenovatiebonus, bovenop de
gewone premies.
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Meer info over alle energiepremies en fiscale voordelen op

De gemeente Zedelgem wil ook inzetten op duurzaam (ver)bouwen. Bestel of
download de gratis infobrochure ‘Energie sparen vanaf 2020? Vraag je premie aan’
www.energiesparen.be/publicaties. Meer info over bouwadvies van BAS
(kenniscentrum met expertise in toekomstgericht en energiezuinig bouwen,
of anders gezegd slim bouwen) vind je op www.basbouwen.be.

OMGEVING

Raadpleging startnota en participatiemoment
gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan

‘Historische dorpskern Aartrijke’
H

et ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Historische dorpskern
Aartrijke’ wordt opgemaakt om
de opwaardering van een deel van
het centrumgebied van Aartrijke te
bevorderen.
Het voorliggend ruimtelijk uitvoeringsplan
voorziet ontwikkelingen op maat van de
verschillende onderdelen van het plangebied. De belangrijkste doelstellingen van
dit ruimtelijk uitvoeringsplan zijn het behoud van eigen karakter en de creatie van
meerwaarde voor de dorpskern. Er werd
een startnota over het gebied opgemaakt
die de doelstelling aangeeft, onderbouwt
en motiveert.

De startnota en procesnota voor het ruim-

Iedereen is van harte welkom om samen na

telijk uitvoeringsplan liggen ter inzage bij

te denken over de toekomst van dit plan-

het onthaal van de gemeente en kan door

gebied.

de bevolking geraadpleegd worden van
16 maart 2020 tot en met 14 mei 2020. De

Reacties over de startnota moeten aange-

nota’s kunnen gedurende die periode ook

tekend verstuurd of tegen ontvangstbewijs

geraadpleegd worden op de gemeentelijke

afgegeven worden op het gemeentehuis

website.

aan het onthaal of digitaal overgemaakt
worden aan ruimte@zedelgem.be ten

Infomarkt

laatste op 14 mei 2020.

Om jouw mening te weten te komen, organiseert de gemeente een infomarkt voor
haar inwoners. De infomarkt vindt plaats
in Jonkhove op woensdag 29 april 2020
en kan vrij bezocht worden tussen 16 u.
en 20 u.
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ONDERWIJS

Ligconcert:

Het Geheim van de Nachtegaal
In het kader van Erfgoeddag met thema De Nacht

Dansklas leerlingen Zedelgem

Voor deze bijzondere voorstellingen wordt de Grote Kapel in

De leerlingen van de dansklas Zedelgem zullen hun choreografie

Oosterse sferen gehuld. Je gaat zitten of liggen op een kussen en

speciaal voor dit project filmen en dit wordt getoond tijdens deze

geniet van een klank- en beeldbad. De leerlingen van de Kunst-

voorstelling!

academie, uit de klassen dans, animatiefilm, experimentele muziek
en orgel zullen je betoveren met klanken, bewegingen en beelden.

Wanneer: vrijdag 24 april 2020 van 21.30 u. tot 22.30 u en
zaterdag 25 april 2020 van 21.30 u. tot 22.30 u.

Breng eventueel extra kussens en dekens mee zodat je zo comfor-

Waar: in de Grote Kapel, Ten Walle, Bruggestraat 12 in Torhout

tabel mogelijk kan zitten. Voor minder mobiele mensen is er een

Prijs toegang: gratis

aantal stoelen voorzien.

Kunstacademie

Torhout-Zedelgem
Eindvoorstellingen
10 – 13 maart 2020
Wil je genieten van muzikale of theatrale momenten? Of wil je
eens horen wat je na 9 jaar les allemaal kan spelen op een instrument? De leerlingen van de Kunstacademie sluiten de derde en
vierde graad af met twee eindvoorstellingen.
De eerste keer doen ze dat in maart en de tweede reeks concerten
volgen dan in mei en juni. Deze concerten en toonmomenten
zijn vrij toegankelijk voor het publiek en gaan door in Ten Walle,
Bruggestraat 12 in Torhout op:
• dinsdag 10 maart, donderdag 12 maart en vrijdag 13 maart
telkens om 18 u;
• woensdag 11 maart om 17.30 u.

Hoe worden de leerlingen
geëvalueerd?
In de kunstacademie wordt sinds kort op een andere manier
omgegaan met evalueren.
Er wordt niet alleen aandacht gegeven aan hoe goed je kan
spelen, dansen, tekenen of acteren. Er wordt veel ruimer
gewerkt aan 5 competenties.
We ontwikkelen de vakman/vakvrouw in jou… dit gaat om
vaardigheden. Dan is er de kunstenaar: hoe expressief ben je en
durf je zelf iets te creëren? Hoe zit het met de samenspeler: kun
je goed samenwerken, met respect voor elkaar? Hoe nieuwsgierig ben je, is de onderzoeker in jou wakker?
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En dan is er ook nog de performer: op welke manier toon jij
jouw kunst aan het publiek?
Op deze manier wordt het leren een ware ontdekkingsreis en
kun je op eigen tempo jouw unieke, artistieke kleur vormgeven.

SOCIALE ZAKEN

SOCIALE ZAKEN / DUURZAAMHEID

Opening nieuwe kringwinkel in Zedelgem
Langs de Torhoutsesteenweg is de nieuwe kringwinkel ’t Rad ge-

belangrijke sociale functie. De kringloopwinkels zijn mooie en vei-

opend. De nieuwe winkel heeft een oppervlakte van 800 m² en is

lige plekken voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Er

open van dinsdag tot en met zaterdag. Er werken 15 mensen. De

bestaat al jaren een goede samenwerking tussen de Kringwinkel,

Kringwinkel ’t Rad hecht veel belang aan duurzaamheid. Naast

het OCMW en de gemeente Zedelgem. De gemeente voorziet in

het belangrijke aspect milieu heeft de kringloopwinkel ook een

financiële ondersteuning en krijgt hiervoor heel wat kwaliteit terug.

Lancering
Kruimelcafé
Op woensdag 29 januari werd ‘Het
Kruimelcafé’ gelanceerd in LDC (lokaal
dienstencentrum) Jonkhove. Hiermee
neemt de gemeente nu ook initiatief
om in groep een maaltijd te bereiden en
zo iedereen de kans te bieden om een
goedkope gezonde maaltijd te nuttigen

het kruimelcafé nood aan allerhande talen-

en beginnen ze met de afwas. Om aan te

in samenzijn met anderen. Bij verschillen-

ten. Indien je je enkele uurtjes kan vrijma-

schuiven, betaal je een vaste bijdrage van

de lokale handelaars worden producten

ken, kan je in dit initiatief meestappen. De

2,5 euro per persoon. Met een maaltijdpas

gehaald die zij niet meer verkopen of te

vrijwilligers zijn verzekerd en mogen gratis

van de gemeente kan je voor 1 euro aan-

veel hebben, maar wel nog perfect in orde

mee-eten. Elke woensdagmiddag starten

schuiven. Deze bijdrage dient om de vaste

zijn om op te eten. Daarmee wordt er een

ze om 14.00 u. met koken. Iedereen kan

kosten en extra basisproducten te betalen.

menu, bestaande uit soep, hoofdgerecht

zich melden om te komen helpen. Vanaf

en dessert, gemaakt.

17.30 u. kan je aanschuiven voor soep, rond

Wens je meer informatie of wil je meewer-

18.00 u. wordt het hoofdgerecht in buffet-

ken? Mail naar kruimelcafé@zedelgem.be

Er wordt een beroep gedaan op vrijwilli-

vorm opgediend en sluiten ze af met een

of bel naar 0497 399 168 (liefst na 17.00 u.)

gers: om dit project te doen slagen, heeft

dessert. Vanaf 19.00 u. wordt er opgeruimd
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VEILIGHEID

Bedrog bij koop-verkoop
omvat helft van de aangiftes cybercrime

H

et aantal aangiftes inzake oplichting via internet is minimaal: 83% van de inwoners uit Zedelgem, die
deelnamen aan de enquête ‘de veiligheidsmonitor’ in 2018 melden geen aangifte te doen van oplichting
via internet.
Van wat we wel aangeven, gaat het in 50% van de gevallen om

• Durf wachten:

bedrog bij online kopen en verkopen. Je ‘koopt’ iets online zonder

- Tot het geld effectief op je rekening staat;

het te krijgen of je verkoopt iets zonder je geld te krijgen.

- Op een track and tracenummer dat je kan controleren.

Hoe kan je dit herkennen?

Meebrengen bij aangifte:

• Je moet zelf eerst kosten maken die ‘later terugbetaald’ zullen

• Bankrekeningnummer i.v.m. de feiten.

worden (invoertaksen, aanmaakkosten …).

• Afdruk van mailverkeer/chatbox.

• Men dringt bij je aan op snelle afhandeling.

• Wachtwoorden (Facebook, accounts ...).

• Een andere woonplaats dan aangegeven wordt vermeld.

• E-mailheader van een e-mail. Dit bevat de route die de mail heeft

• Vals overschrijvingsbewijs / ‘track and tracenummer’.

afgelegd. De gegevens uit de e-mailheader worden standaard niet
afgebeeld, ze moeten worden zichtbaar gemaakt. Meer uitleg hier-

Tips:

over vind je op www.hethoutsche.be onder de rubriek ‘vragen’.

• Zorg zo mogelijk voor persoonlijke ontmoeting met koper/verkoper.
• Wees op je hoede voor ‘pas verhuisde’ verkopers en buitenlandse
rekeningnummers.
• Betaal NOOIT kosten die zogezegd terugbetaald worden.
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In het Zonaal Veiligheidsplan van de politiezone is de aanpak van
cybercrime prioriteit en worden tal van initiatieven uitgewerkt om
cybercriminaliteit te bestrijden.

AGENDA

02/03

Tien klimaatacties die werken

Waar: Spes Nostra, Pastoor Staelensstraat 4 in Zedelgem
Wanneer: vrijdag 6 maart om 19.30 u.
Organisatie: Spes Nostra Zedelgem
Info: spes.nostra@sint-rembert.be

In deze lezing vertrekt Pieter Boussemaere, auteur en docent
aan VIVES Brugge, van de naakte feiten. Hij vertelt ons concreet
hoe we een verschil kunnen maken voor het klimaat.
Waar: Parochiaal Centrum, Ieperweg 2 in Loppem
Wanneer: maandag 2 maart om 19.30 u. (deuren 19.00 u.)
Prijs: 5 euro (drankje inbegrepen)
Organisatie: beweging.net Loppem
Info & inschrijven: beweging.net.loppem@gmail.com

11/03

Voordracht fotobewerking met
Luminar
Tijdens deze voordracht zal Walter Carels, professioneel
fotograaf, op een boeiende en interactieve manier de
verschillende pakketten voor fotobewerking vergelijken.

03/03

Kookavond voor mannen
Alle mannen welkom op deze kookavond om samen een
paasmenu te maken. Dit onder deskundige begeleiding van
Annick Dely.

Nadien zal hij dieper ingaan op Luminar, één van deze
programma’s. Alle deelnemers genieten van een korting bij
aankoop van dit pakket.
Waar: bovenzaal CM, Groenestraat 90 in Zedelgem
Wanneer: woensdag 11 maart om 19.00 u.
Prijs: gratis
Organisatie: KIWABI Multimedia Zedelgem

Waar: Jonkhove, Aartrijksestraat 9 in Aartrijke

Info & inschrijven: Freddy Slabbinck - 050 200 330 -

Wanneer: dinsdag 3 maart van 19.00 u. tot 22.00 u.

freddyslabbinck@skynet.be - inschrijven tot uiterlijk 8 maart

Prijs: 10 euro per les + de ingrediënten worden onder de
deelnemers verrekend
Organisatie: Gezinsbond Aartrijke
Info & inschrijven: Marleen Carbonez - 0479 68 10 07 050 20 03 17 - marleen.carbonez@skynet.be

12/03

Van slapen lig je toch niet wakker

03/03

Het vlot van de Medusa
Door Bart Madou
Waar: ’t Lokaal, Lokaalstraat 7 in Veldegem
Wanneer: dinsdag 3 maart om 20.00 u.
Prijs: 5 euro (leden) - 7 euro (niet-leden) - drankje inbegrepen
Organisatie: Davidsfonds Veldegem Zedelgem
Info: filip.maenhout@skynet.be - 050 280 833

Een infosessie rond het belang van een goede nachtrust.
Een steeds groter deel van de Belgische bevolking kampt met
slaapproblemen. Tijdens deze sessie ontdek je de geheimen van

06/03

een goede nachtrust.

Infoavond Spes Nostra

Waar: CM-lokaal, Groenestraat 90 in Zedelgem

Alle ouders en leerlingen van het 6de leerjaar zijn welkom

Prijs: gratis

op school voor deze infoavond. De schoolwerking en de

Organisatie: Okra Sint-Laurentius en Kwb Zedelgem

verschillende studieopties worden voorgesteld. Na deze

Info & inschrijven: Patrick Deceuninck -

infoavond kunnen ouders hun zoon of dochter inschrijven,

patrick.deceuninck@telenet.be - 0472 27 13 33 of Luc Moyaert -

indien gewenst.

moyaert.luc@telenet.be - 0472 69 43 56 - inschrijven vooraf is

Wanneer: donderdag 12 maart om 19.30 u.

noodzakelijk
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14/03

Kindercarrousel

17/03

Start cursus wilde bijen

Een leuke middag voor ouders (en grootouders) met hun kinderen (0-12 jaar). Plezierige en leerrijke workshops samen met
je kind. Inschrijven op voorhand is niet nodig! Gratis hapje en
drankje voor iedereen.

Wilde bijen komen uit de kast. Steeds meer mensen hangen een

Waar: zaal De Braambeier, Loppemsestraat 14a in Zedelgem

bijenhotel in hun tuin en lokale overheden komen met actie-

Wanneer: zaterdag 14 maart van 14.00 u. tot 17.00 u.

plannen op de proppen. De hoogste tijd dus om deze boeiende

Prijs: gratis

dierengroep grondig onder de loep te nemen. Deze cursus

Organisatie: Huis van het Kind

bestaat uit zes momenten, waarvan drie theoretische lessen en

Info: asinnaeve@landelijkekinderopvang.be of 0473 63 02 57 -

drie praktijklessen op verplaatsing.

www.huisvanhetkinddoz.be

Waar: vergaderlokaal CM, Groenestraat 90 in Zedelgem
Wanneer: dinsdag 17 maart van 19.30 u. tot 22.30 u.

16/03

Interactieve voordracht ‘Opruimen;
ruimte in je huis en in je hoofd’
Tijdens de workshop neemt Kathleen Boots van de firma
B-Organised je mee in de verschillende aspecten van opruimen.
In een mix van informatie, praktijkvoorbeelden en groepsopdrachten leer je hoe je met gemak overbodige spullen kunt
laten gaan.
Waar: LDC Jonkhove, Aartrijksestraat 9 in Aartrijke
Wanneer: maandag 16 maart van 19.30 tot 20.00 u.

Prijs: 40 euro (leden) - 45 euro (niet-leden)
Organisatie: Natuurpunt Zedelgem
Info en inschrijven: erwin.derous@natuurpuntzedelgem.be 0478 64 22 46 - www.natuurpuntzedelgem.be

17/03

Nieuwe buren
Ignace Goethals en Yvan Van Den Broucke spreken met zeven
nieuwe landgenoten over hun land van afkomst, hun avonturen
en hun toekomstplannen.

Prijs: 5 euro (leden) - 7 euro (niet-leden) - toegang incl. drankje

Waar: Het Ridderhof, Kon. Astridstraat 15 in Veldegem

Organisatie: Gezinsbond Aartrijke

Wanneer: dinsdag 17 maart om 20.00 u.

Info: www.aartrijke.gezinsbond.be - inschrijven niet noodzakelijk

Prijs: 5 euro (leden) - 7 euro (niet-leden), hapje inbegrepen
Organisatie: Davidsfonds Veldegem Zedelgem
Info: filip.maenhout@skynet.be - 050 280 833
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18/03

Voordracht levenseinde

20/03, 21/03, 27/03 , 28/03

Het Zingend Vuurgeboomte vzw,
de Loppemse toneelvereniging
presenteert: 'LIFELINE'
Een tragikomedie in een regie van Stephanie Caset.
Het verhaal speelt zich af op twee plaatsen tegelijk. Er is het
kantoor van ‘Lifeline’, een organisatie die via de telefoon hulp
wil bieden aan mensen met problemen.
Waar: Parochiaal Centrum
van Loppem, Ieperweg 2
Wanneer: op 20, 21, 27 en
28 maart 2020 om 20.00 u.
Prijs: 8 euro en 7 euro voor
60-plussers en studenten
Organisatie: Het Zingend
Vuurgeboomte vzw
Info & tickets: kaarten zijn

Wat kan ik vastleggen wanneer ik zelf niet meer kan beslissen?

verkrijgbaar via

Wie kan ik aanduiden om voor mij te beslissen als ik dat niet

www.hetzingendvuurge-

meer kan? Een praktische benadering met enkele voorbeelden.

boomte.be – meer info bij

Consulent Britt Finaut (Huis van De Mens) probeert de soms

Ann Maertens, secretaris Het

ingewikkelde regels toegankelijk en duidelijk te maken voor

Zingend Vuurgeboomte

iedereen.
Waar: WZC Klaverveld, Fazantenlaan 89 in Zedelgem
Wanneer: woensdag 18 maart van 14.00 u. tot 16.30 u.
Prijs: 3 euro (incl. drankje)
Organisatie: WZC Klaverveld

21/03

Landschapswandeling Moubekevallei

Info & inschrijven: onthaal@zwz.be of aan het onthaal van

Een stevige landschapswandeling door Aartrijke in één van de

WZV Klaverveld (inschrijven verplicht!)

mooiste beekvalleien uit de streek.
Waar: Moubekestraat 54 in Zedelgem

20/03, 21/03, 22/03, 27/03, 28/03

Toneelvoorstelling ‘Minor Swing’

Wanneer: zaterdag 21 maart om 14.00 u.
Organisatie: Natuurpunt Zedelgem
Info: Catherine Priem - 0485 50 43 98

Een schone vertellinge van Wim Chielens, met veel volk en
schone muziek. Regie: Noël Latruwe.
Waar: Parochiaal Centrum ’t Lokaal, Lokaalstraat 7 in Veldegem
Wanneer: vrijdag 20 maart, zaterdag 21 maart, vrijdag 27 maart,
zaterdag 28 maart om 20.00 u. en zondag 22 maart om 18.00 u.
Prijs: 8 euro - 7 euro (leden Opendoek)
Organisatie: Koninklijke toneelkring Int Wroede ende int Sotte
Info & tickets: N. Latruwe-Coudenys, Kloosterstraat 107 in
Veldegem - 050 27 88 29 - www.intwroedeendeintsotte.be

21/03

Tweedehandsbeurs
Kom snuisteren tussen alle leuke spulletjes op deze kapstokverkoop.
Waar: LDC Jonkhove, Aartrijksestraat 9 in Aartrijke
Wanneer: zaterdag 21 maart van 13.00 tot 16.00 u.
Prijs: inkom 0,50 euro (vanaf 12 jaar) - deelname 2 euro
(leden Gezinsbond) of 6 euro (niet-leden)
Organisatie: Gezinsbond Aartrijke
Info & inschrijven: www.aartrijke.gezinsbond.be - Er is ook een
inschrijvingsdag op zaterdag 29 februari van 10.00 tot 10.30 u.
(vanaf 9.30 u. voor leden Gezinsbond) in Jonkhove
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22/03

30/03

Aperitieftoneelvoorstelling
‘De droomexpres’

Zedelgemse wandeltoer

Voorstelling ten voordele van de plaatsing van een plateaulift
voor minder mobiele leerlingen.
Waar: Spes Nostra, Pastoor Staelensstraat 4 in Zedelgem
Wanneer: zondag 22 maart om 10.00 u.
Prijs: 8 euro (incl. aperitief)
Organisatie: Spes Nostra Zedelgem
Info & tickets: spes.nostra@sint-rembert.be

28/03
Een groepswandeling van ongeveer 10 km langs rustige en

30ste Leeuwtocht

mooie wegen in Groot-Zedelgem.

Een echte natuurontdekking! Je stapt door het domein van

Waar: parking Abdij Zevenkerken

Zevenkerke, Merkenveld, Domein Tudor, Beisbroek, Vloethemveld. Afstanden tussen de 6 en 50 km. Vertrek tussen 06.15 u. en
15.00 u. Laatste aankomsttijd om 18.30 u.

Wanneer: maandag 30 maart, verzamelen om 13.15 u.
(vertrek om 13.30 u. stipt, terugkomst rond 16.00 u.)
Prijs: gratis

Waar: Spes Nostra, Pastoor Staelensstraat 4 in Zedelgem

(alle deelnemers zijn verzekerd via de ISB-sportverzekering)

Wanneer: zaterdag 28 maart vanaf 06.15 u.

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

Organisatie: wandelclub Vier op een Rij vzw

Info: sportdienst Zedelgem - Stadionlaan 48 in Zedelgem -

Info: Willy Denys - 0476 27 08 57 - willy.denys@skynet.be

050 20 99 01

SPORT

Zedelgemse sportprijzen 2019 uitgereikt
De Zedelgemse sportdienst en
sportraad organiseerden op zondag
2 februari de jaarlijkse uitreiking
van de sportprijzen. Meer dan 350
mensen genoten van een feestelijke
uitreiking.

Sportman en sportvrouw

Connie nam als enige vrouw deel aan de

Crijn Verwaal en Connie Vervaecke

uitzonderlijke Omloop van de Slagvelden.

werden uitgeroepen tot sportman en
sportvrouw van het jaar. Crijn behaalde

Sportbelofte

enkele topresultaten in het degen-

Xander Provoost werd sportbelofte van het

schermen.

jaar. Hij presteerde in 2019 op heel hoog
niveau in het open water zwemmen.

Sportploeg
Ten slotte werden de heren van VC Packo
sportploeg van het jaar dankzij hun overwinning in de beker van West-Vlaanderen.

Sportverdienste
De heren Daniël Vandaele en Robert
Bonte, beiden jarenlang lid van de sportraad, werden gehuldigd met de trofee voor
sportverdienste.
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KORTE BERICHTEN

Help jij OC Cirkant mee
klaar stomen voor de lente?
Op 27 maart 2020 organiseert OC Cirkant in Aartrijke een werkdag
waarbij iedereen welkom is om een handje toe te steken. Het is
de bedoeling om OC Cirkant klaar te stomen voor de lente. Er zijn
diverse werkjes te doen en er zal voor iedereen wat wils zijn…
Vrijwilligers die de handen uit de mouwen willen steken,
nemen contact op via: https://occirkant.be/werkdag/

Burgerbevraging
Gemeente- &
Stadsmonitor op komst
Binnenkort valt mogelijks een brief in je bus van de Vlaamse
Overheid waarbij je uitgenodigd wordt om deel te nemen
aan de burgerbevraging Gemeente- & Stadsmonitor.
Dit is een samenwerking met Statistiek Vlaanderen.
De bevraging is belangrijk voor het verzamelen van gegevens over o.a. de tevredenheid van de inwoners over lokale
beleidsthema’s.
Voor vragen of opmerkingen over deze burgerbevraging
kan je vanaf 25 maart 2020 terecht op het gratis nummer
1700 van de Vlaamse infolijn.

IN DE RAND VAN DE RAAD

In de rand van de raad
Zitting van de gemeenteraad van 23 januari 2020
In deze rubriek worden agendapunten van de gemeenteraad beknopt weergegeven. Meer informatie en uitgebreidere notulen van de gemeenteraad kan je nalezen
op www.zedelgem/gemeenteraad

• Goedkeuring gemeentelijke jaarrekening dienstjaar 2018
De gemeenteraad nam kennis van de goedkeuring door de
gouverneur van de provincie West-Vlaanderen op datum van
22 november 2019 van de gemeentelijke jaarrekening over het
dienstjaar 2018.

JURIDISCHE ZAKEN
In opvolging van Geert De Sutter, die ontslag nam uit de gemeente-

SOCIALE ZAKEN

raad, legde Wouter Vlaemynck de eed af als nieuw raadslid voor de

Samenwerkingsovereenkomst vzw Sesam 2020-2025

fractie CD&V-Nieuw met ingang van 23 januari 2020.

De gemeenteraad keurde de samenwerkingsovereenkomst goed
met VZW Sesam voor de periode 2020-2025. VZW Sesam is een

FINANCIËN

klusdienst sociale economie voor de gemeenten Zedelgem en Oost-

• Gemeentebelasting op de verwaarlozing van woningen en

kamp en is ook geregistreerd aannemer voor bepaalde werken.

gebouwen
De gemeenteraad besliste om voor de aanslagjaren 2020 tot en

Volgende zitting: 27 februari 2020 (gemeenteraad en raad voor

met 2025 een jaarlijkse gemeentebelasting te vestigen op de

maatschappelijk welzijn) telkens om 19.30 u. De gemeenteraad

woningen en gebouwen die op 1 januari van het aanslagjaar

is openbaar.

gedurende minstens twaalf opeenvolgende maanden zijn opgenomen in het gemeentelijk register van woningen en gebouwen
in verwaarloosde toestand.
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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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