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I N  D E  K I J K E R

OC Cirkant, de voorziening voor volwassenen met een 
verstandelijke beperking in Aartrijke, gaat vanaf dins-
dag 7 april van start met een ‘Buurtbar’. Twee wekelijks 
op dinsdag trekken zij er op uit om de Buurtbar-cara-
van neer te poten in verschillende buurten in Groot- 
Zedelgem. Het doel is om - met een potje koffie, een 
gebakje en een gezellige babbel - mensen uit hun so-
ciaal isolement te halen. Het gemeentebestuur van 
Zedelgem staat dan ook voor 100% achter dit project.

Statistieken en artikels over de vereenzaming van (vooral) ouderen 
& kwetsbaren zijn alomtegenwoordig. Ook in Zedelgem zijn er men-
sen eenzaam en missen ze sociaal contact. Door met de Buurtbar 
tot bij hen te komen en hen ook daadwerkelijk uit te nodigen om 
samen even ‘buiten’ te komen in een informeel & gezellig kader, 
bereikt Cirkant ook die mensen die minder mobiel zijn of eerder 
teruggetrokken zijn. Ook het gemeentebestuur erkent deze pro-
blematiek en engageert zich om mee te werken aan dit project. 

Voor de deelnemers en bewoners van Cirkant is de Buurtbar van 
belang omdat zij de kans krijgen om deel uit te maken van een groter 
geheel en hun steentje bij te dragen aan de maatschappij. Via dit 
project krijgen zij enerzijds zinvolle dagbesteding (opdienen, voor-
bereidingen, flyeren, mensen uitnodigen, …), maar krijgen ze vooral 
ook de kans om zich nog meer te integreren in de maatschappij en 
mensen te leren kennen. 

Buurtbar-caravan 

De ontwapenende glimlach van de bewoners van Cirkant, zal vast 
en zeker een meerwaarde zijn om mensen te overtuigen om een 
kopje koffie te komen drinken. 

Wil je je steentje bijdragen? 
Cirkant is nog op zoek naar vrijwilligers die op dinsdag een handje 
kunnen helpen. Dat kan zowel in de voormiddag om te helpen 
bakken, als in de namiddag om op stap te gaan met de Buurtbar. 

Meer info vind je op www.occirkant.be/vrijwilligers. 

Wil je dit project steunen? 
Cirkant heeft nog financiële ondersteuning nodig om dit project 
optimaal verder te zetten. Alle giften (klein of groot) geven dit  
project een duwtje in de rug. 

-  Wens je een fiscaal attest (vanaf 40 euro), dan kan je het  
project ondersteunen door te storten op rekeningnummer (vzw 
Projecten BVL): 

 KBC BE30 4400 3400 2111 (KREDBEBB).  
In de mededeling dien je uitdrukkelijk te vermelden:

 ‘Gift OC Cirkant + PBVL 14.03  
Rust- en ontmoetingsplaatsen Aartrijke’.

-  Wens je geen fiscaal attest,  
kan je terecht op het rekeningnummer van Cirkant : 

 KBC BE91 4725 0577 7176 met vermelding ‘Gift Buurtbar’. 

Bij het op druk gaan van Zedelgem magazine april 2020 was de 
coronacrisis in ons land aan het uitbreken, maar waren de voor-
zorgsmaatregelen van de hogere overheid en het lokaal bestuur 
nog niet wat ze vandaag zijn. Dat wil zeggen dat dit magazine 
helaas reeds achterhaalde informatie bevat of dat er activiteiten 
in gepubliceerd staan die ondertussen afgelast (zullen) zijn. De 
gemeente moet immers al één maand voor het in de bus vallen 
van een Zedelgem magazine met alle voorbereidingen voor een 
nummer van het gemeentelijk informatieblad klaar zijn.

De kans dat zowel in de redactionele stukken als in de maande-
lijkse AGENDA er activiteiten opgenomen zijn die ondertussen 
zijn afgeschaft, is dus bijzonder groot. Onze excuses daarvoor. 

Omdat de maatregelen in de strijd tegen het coronavirus snel 
(zullen) evolueren roept de gemeente iedereen op om de 
gemeentelijke website en de Facebookpagina van Zedelgem op 
te volgen.  Mensen die niet digitaal actief zijn kunnen telefonisch 
contact opnemen met de gemeente op het nummer 050 288 330.

www.zedelgem.be/corona

CORONACRISIS



4

Zit je met iets?  
Warme William luistert in De Groene Meersen 

I N  D E  K I J K E R

Uit onderzoek blijkt dat 1 op 5 Vlaamse jongeren zich niet goed in 
zijn vel voelt, 1 op 8 heeft de laatste 12 maanden wel eens aan zelf-
moord gedacht. Het zelfmoordcijfer in Vlaanderen blijft alarmerend 
hoog: 1.200 per jaar en 12.000 pogingen per jaar, twee keer meer 
dan in Nederland. Wij zijn ‘binnenvetters’ en scoren heel laag in 
het uiten en delen van onze emoties. Toch wordt dit taboe stilaan 
doorbroken. “ Word Warme William”  is een campagne voor meer 
mentaal welbevinden bij de Vlaamse jeugd. Warme William is de 
mascotte van de campagne: een grote blauwe beer zittend op een 
bank met op de rugleuning de tekst: “Zit je met iets? Praat erover! 
Warme William luistert…”. 

De gezellige Warme William staat momenteel in De Groene Meersen 
waar hij op fantastische wijze werd onthaald! Laat het een uitno-
diging zijn en aarzel zeker niet om bij Warme William langs te gaan 
als je met iets zit, het kan een opstap zijn om écht hulp te zoeken 
en die ook te krijgen.

Zedelgem Warme gemeente

Een Warme gemeente creëert een ondersteunende omgeving voor 
de kinderen, jongeren en jongvolwassenen in de gemeente, met een 
integraal lokaal gezondheidsbeleid dat hun veerkracht versterkt. 
Een Warme gemeente is een gemeente waar mensen goed zorgen 
voor zichzelf en voor elkaar. Symbool van deze verbondenheid is 
Warme William, de mascotte van de Warme gemeente.

 

Meer info:  

www.warmewilliam.be 
jeugd@zedelgem.be  
sociale.dienst@zedelgem.be 
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FARO, het Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed, organiseert 
op zaterdag 25 en zondag 26 april 2020 de Erfgoeddag, verspreid 
over heel Vlaanderen en Brussel. Thema voor het jaar 2020 is ‘De 
Nacht’. De gemeente Zedelgem neemt hier graag aan deel en zet 
in op ‘vertellen’. Verhalen vertellen brengt mensen samen, laat 
mensen luisteren en samen beleven. 

Vertelparcours over Zedelgem, Loppem,  
Veldegem en Aartrijke
Op zaterdagavond 25 april 2020 organiseert de gemeente, in 
samenwerking met het Brugs vertelcollectief ‘De Op-Lichters’, een 
vertelparcours over haar 4 deelgemeenten Zedelgem, Loppem, 
Veldegem en Aartrijke. Per locatie komen 4 vertellers aan bod die 
elk 2 verhalen zullen vertellen binnen het thema ‘Bij Nacht en 
Ontij’, verhalen en vertellingen geïnspireerd op de geschiedenis 
van Zedelgem tijdens WOI.

Locaties
•  Zedelgem: hoofdbibliotheek Groene Meersen,  

Stadionlaan 50 in 8210 Zedelgem

•  Aartrijke:  de Brouwerij, Engelstraat 7 in 8211 Aartrijke

•  Loppem: uitleenpost van de bibliotheek,  
Dorp 1 in 8210 Loppem

•  Veldegem: uitleenpost van de bibliotheek,  
Mariastraat 2a in 8210 Veldegem

Vertellingen in en uit Zedelgem 
Erfgoeddag zaterdag 25 april 2020

Programma
Op elke locatie start het programma om 20.30 u. De eerste twee 
vertellers komen aan bod tussen 20.30 u. en 21.15 u. De volgende 
twee vertellers komen aan bod tussen 21.45 u. en 22.30 u.

Inschrijven noodzakelijk
Deelname aan Erfgoeddag 2020 is gratis, maar inschrijven is wel 
noodzakelijk. Bij minder dan 10 personen ingeschreven op een 
locatie, kan de vertelling geannuleerd worden (in dit geval zullen 
de betrokken ingeschrevenen persoonlijk verwittigd worden).

Inschrijven kan via e-mail bibliotheek@zedelgem.be of telefoon- 
nummer 050 208 008 met vermelding van naam/voornaam, 
e-mailadres, telefoonnummer en vermelding van de locatie waar 
je de vertellingen wenst bij te wonen. Inschrijven kan tot uiterlijk 
woensdag 15 april 2020.

Bibliotheek Zedelgem  
hoopt velen onder jullie  
‘bij nacht en ontij’ te  
mogen verwelkomen!
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Met ingang van 1 april 2020 worden de openingsuren 
van de hoofdbibliotheek gewijzigd. Enerzijds komt 
deze aanpassing er om de dagelijkse werking achter 
de schermen van de bibliotheek verder te kunnen 
verdiepen. Anderzijds komt er op deze manier ook de 
nodige tijd en ruimte vrij voor organisaties en vereni-
gingen die, in overleg met de bibliotheek en volgens 
bepaalde afspraken, gebruik kunnen maken van de 
(vrijgekomen) leeszaal voor het organiseren van ver-
gaderingen, bijeenkomsten, lezingen, activiteiten, en-
zovoort. 

Bibliotheek Zedelgem wenst op die manier graag haar steentje  
bij te dragen om gemeenschapsvormende initiatieven zoveel als 
mogelijk te ondersteunen!

Nieuwe openingsuren hoofdbibliotheek vanaf 1 april 2020:
• Maandag: 14 u. – 19 u.
• Dinsdag: 14 u. – 19 u.
• Woensdag: 14 u. – 19 u.
• Donderdag: gesloten
• Vrijdag: 10 u. – 12 u. en 14 u. – 18 u.
• Zaterdag: 9.30 u. – 12.30 u.

De openingsuren van de uitleenposten Aartrijke,  
Veldegem en Loppem blijven ongewijzigd 

Deze uitleenposten in de deelgemeenten zijn open op woensdag 
van 15 u. tot 18 u. en op zaterdag van 9.30 u. tot 12.30 u.

Aangepast dienstreglement

Door de nieuwe openingsuren en de overstap naar het éénge-
maakt bibliotheeksysteem werd ervoor gezorgd dat ook het 
dienstreglement is aangepast. Zo worden bijvoorbeeld games 
toegevoegd aan de collectie (vanaf mei 2020) en is er een aange-
paste procedure bij het niet tijdig terugbrengen van materialen.

Bibliotheek Zedelgem maakte ook van de gelegenheid gebruik 
om het reglement compacter en toegankelijker te maken voor de 
gebruiker. Het nieuwe reglement is van toepassing vanaf 1 april 
2020 en is raadpleegbaar aan de balie en op de website van de 
bibliotheek.

Gemeenschappelijk lidgeld Ginter - bibliotheken
De overstap naar het ééngemaakt bibliotheeksysteem vindt  
gelijktijdig plaats voor alle Ginter-bibliotheken. Vanuit deze inter-
gemeentelijke samenwerking werd de opportuniteit bekeken om 
de overstap te maken met een gemeenschappelijk lidgeld. 

Praktisch wil dit zeggen dat als iemand lid wordt van één van de 
acht Ginter-bibliotheken, men automatisch lid is van àlle Ginter- 
bibliotheken. Men betaalt éénmalig een lidgeld van 5 euro per jaar 
om lid te zijn van de bibliotheken van Gistel, Ichtegem, Jabbeke, 
Koekelare, Kortemark, Oudenburg, Torhout en Zedelgem*. 

(*bibliotheken Gistel, Ichtegem, Koekelare, Kortemark, Oudenburg 

en Torhout besloten in dit kader ook te werken met een gemeen-

schappelijk reglement)

Nieuw vanaf 1 april 2020

Voor meer info:  

via e-mail bibliotheek@zedelgem.be of telefoonnummer  
050 208 008. Iedereen is uiteraard ook van harte welkom in de 
hoofdbibliotheek of uitleenposten waar onze medewerkers 
elke bezoeker graag te woord staan!
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In het Grote Dierenbos is weer van alles te beleven en Meneer de 
Uil staat opnieuw paraat om uitgebreid verslag uit te brengen. Zo 
dreigt de picknick van Juffrouw Ooievaar in het water te vallen als 
Bor de Wolf geen uitnodiging heeft ontvangen. Daarenboven ver-
dwalen de andere dieren in het Enge Bos. Maar Meneer de Uil ver-
telt ook over de opening van de jaarlijkse Grote Dierenbos-spelen. 
Welk team zal dit jaar winnen?

Voor kinderen vanaf 4 jaar en hun (groot)ouders.

Wanneer:  Vrijdag 17 april – 14 u 
Waar :  bibliotheek Zedelgem 
Prijs:  3 euro 
Inschrijven:  via bibliotheek@zedelgem.be of 050 208 008

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 leef- 
tijden. Vooraf inschrijven is niet nodig. 

Wanneer:  Zaterdag 4 en 18 april 11 u. tot 12 u.  
Waar :  bibliotheek Zedelgem  
Prijs:  gratis 
Info:  via bibliotheek@zedelgem.be of 050 208 008

Familiefilm in de bib  
‘de Fabeltjeskrant:  
de grote dierenbos-spelen’

Voorleesuurtje  

Activiteiten in de bib

De deelname van Hein en Toon Van den Brempt aan de succes-
volle Canvasreeks ‘Kinderen van de collaboratie’ is niet onopge-
merkt gebleven. In het besef dat er veel meer te vertellen en te 
ontdekken viel, namen ze schrijfster Kristien Hemmerechts on-
der de arm. Samen gingen ze op pad op zoek naar de waarheid 
achter de taboes, de halve waarheden, de leugens en de mythes.  
I.s.m. Het Beleefde Genot

Wanneer:  Zondag 19 april 11 u.  
Waar :  Cultuurcentrum: zaal Wilgenmeers 
Prijs:  7 euro (5 euro voor leden Beleefde Genot)  
Info:  inschrijven via Het Beleefde Genot  
           bibliotheek@zedelgem.be of 050 208 008

Het verdriet van Vlaanderen  
Trio Van den Brempt,  
Van den Brempt en Hemmerechts

Met het verlies van je partner op latere leeftijd verlies je niet alleen 
je partner, ook het leven zoals het was. Na een leven lang met el-
kaar doorgebracht te hebben komt een dag dat één van de twee er 
alleen voor komt te staan of ernstig ziek wordt.

Is het verdriet minder erg als je partner een respectabele leeftijd 
heeft bereikt? Of is het juist moeilijker omdat je het laatste stukje 
alleen bent en mis je je partner juist hierin erg?

Deze en nog veel meer vragen over dit onderwerp kunnen tijdens 
deze heel herkenbare lezing gesteld worden aan Mieke Deltomme. 
Ze is rouwtherapeute, docente rouwondersteuning en schreef ver-
schillende boeken over rouw. I.s.m.: BIB, CVS en SAR

Wanneer:  Dinsdag 28 april 19 u.  
Waar :  bibliotheek Zedelgem  
Prijs:  gratis  
Info:  via bibliotheek@zedelgem.be of 050 208 008

Lezing  
‘Rouw van ouderen om het verlies 
van de partner’ 
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Cultuurvoorstelling ISOLDE ‘Cartes Postales’ 
24/04 om 20.00 u.  in De Groene Meersen

Isolde Lasoen componeerde en realiseerde tussen al haar andere  muzikale bezigheden door haar langverwachte solo album als 
vervolg op haar project met ‘les Bens’. Het debuutalbum ‘Cartes Postales’ verscheen eind oktober 2017, waarop een serie zeer 
succesvolle concerten volgde.

Met haar zoetgevooisde stem en liefde voor rijke orkestratie doet Isolde je wegdromen naar zwoele Zuid-Franse avonden. Live 
zingt en drumt Lasoen nog steeds met haar vertrouwde ‘Bens’ aan de instrumenten al heet het project voortaan gewoon ISOLDE.

Prijzen en t ickets:  www.zedelgem.be/tickets -tickets@zedelgem.be – tel. 050 288 330
Standaard:  19 euro, -26 j. :14 euro, +65/PlusPas: 17,5 euro, EDC: gratis, ABO 4: 16,15 euro, ABO 6: 15,20 euro, ABO 8: 14,25 euro
Contact cultuurdienst Zedelgem: cultuur@zedelgem.be – 050 288 605
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Buitenspeeldag 

Vacature jobstudenten 
 speelpleinwerking zomer 2020 

Dit jaar organiseren de sport- en jeugddienst van de gemeente op-
nieuw de Buitenspeeldag voor kleuters en kinderen van de lagere 
school. Dit initiatief daagt Zedelgemse kinderen uit om samen 
buiten te spelen in plaats van thuis of binnen. Ook populaire televi-
siezenders met een groot aanbod jongerenprogramma’s ondersteu-
nen de Buitenspeeldag en zenden die dag geen programma’s uit. 
Heb je zin om buiten te spelen? Kom op woensdag 22 april af naar 
De Groene Meersen en leef je uit! 

Op het programma dit jaar: springkastelen, parkour, slagwerk op 
metserskuipen, dansen, knutselen, verffabriek, muziek maken… 
Alles kan op de buitenspeeldag!

Waar :  domein De Groene Meersen, 
Stadionlaan 48 in 8210 Zedelgem 
Wanneer:  

-  onthaal kinderen van 12.50 u. tot 13.20 u. 
-  begeleid programma van 13.30 u. tot 17 u.
-  aan de inkom van De Groene Meersen: 
 afhalen kinderen vanaf 17 u. 
Prijs:  Gratis – Je kan online inschrijven via 
inschrijvingen.zedelgem.be - vooraf inschrijven is gewenst 
Meer info:  Jeugd- en sportdienst, 
Stadionlaan 48 in 8210 Zedelgem – tel. 050 209 901 -
 e-mail jeugd@zedelgem.be

De jeugddienst is op zoek naar jobstudenten. 
Lees er hier alles over. 

Voel je je geroepen? 
Aarzel dan zeker niet om te solliciteren of contact op te nemen 
voor meer info: Jeugd@zedelgem.be – 050 288 602

JOBSTUDENT MONITOR SPW
• Voltijds: 38 uur per week, 4-dagenweek
• Periode: juli en augustus
• Functieomschrijving: 

-  Je organiseert en begeleidt zelf mee de activiteiten voor 
 kinderen van 3 tot 12 jaar.

• Voorwaarden: 
-  Minimum 18 jaar
- Over een gezonde dosis verantwoordelijkheidsgevoel en 

 organisatietalent beschikken
- Communicatief vaardig zijn
- Vlotte omgang met kinderen
- Ervaring in het jeugdwerk, een pedagogische richting volgen 

of in het bezit zijn van een attest ‘(hoofd)animator’ van de 
Vlaamse Gemeenschap is een pluspunt.

JOBSTUDENT HOOFDMONITOR SPW
• Voltijds: 38 uur per week, 5-dagenweek
• Periode: juli en augustus
• Functieomschrijving: 

-  Dagelijkse organisatie en coördinatie van de speelpleinwerking
-  Leidt en begeleidt de animatorenploeg
-  Verzorgt het contact met de ouders en met de jeugddienst
-  Draait mee als monitor in nood
-  Wekelijkse evaluatie (teamoverleg) en overleg met de jeugd-

dienst.
•	 Profiel:	

-  Minimum 18 jaar
-  Over een gezonde dosis verantwoordelijkheidsgevoel en 

 organisatietalent beschikken
-  Communicatief vaardig zijn
-  Vlotte omgang met kinderen
-  Oog hebben voor de sfeer binnen de animatorenploeg en de 

hele speelpleinwerking
-  Ervaring in het jeugdwerk, een pedagogische richting volgen 

of in het bezit zijn van een attest ‘(hoofd)animator’ van de 
Vlaamse Gemeenschap is een pluspunt.
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JOBSTUDENT MONITOR SWAP
• Voltijds: 38 uur per week, 5-dagenweek
• Periode: juli en augustus
• Functieomschrijving: 

-  Je organiseert en begeleidt zelf mee de activiteiten voor  
kinderen van 12 tot 15 jaar

-  Je springt bij als begeleiding op de speelpleinwerking.
•	 Profiel:	

-  Minimum 18 jaar
-  Over een gezonde dosis verantwoordelijkheidsgevoel en 

 organisatietalent beschikken
-  Communicatief vaardig zijn
-  Vlotte omgang met jongeren
-  Ervaring in het jeugdwerk, een pedagogische richting volgen 

of in het bezit zijn van een attest ‘(hoofd)animator’ van de 
Vlaamse Gemeenschap is een pluspunt.

JOBSTUDENT HOOFDMONITOR SWAP
• Voltijds: 38 uur per week, 5-dagenweek
• Periode: juli en augustus
• Functieomschrijving: 

-  Dagelijks organisatie en coördinatie van de tienerwerking 
SWAP

- Leidt en begeleidt de animatorenploeg van de SWAP
- Je springt bij als begeleiding op de speelpleinwerking
- Verzorgt het contact met de ouders en met de jeugddienst
- Draait mee als monitor in nood
- Wekelijkse evaluatie (teamoverleg) en overleg met de jeugd-

dienst
•	 Profiel:	

-  Minimum 18 jaar
-  Over een gezonde dosis verantwoordelijkheidsgevoel en 

 organisatietalent beschikken
-  Communicatief vaardig zijn
-  Vlotte omgang met kinderen en jongeren
-  Oog hebben voor de sfeer binnen de animatorenploeg en de 

hele speelpleinwerking
-  Ervaring in het jeugdwerk, een pedagogische richting volgen 

of in het bezit zijn van een attest ‘(hoofd)animator’ van de 
Vlaamse Gemeenschap is een pluspunt.

JOBSTUDENT JEUGDDIENST
• Voltijds: 38 uur per week, 5-dagenweek
• Periode: juli en augustus
• Functieomschrijving: 

-  Telefoonpermanentie
-  Administratie 
-  Logistieke ondersteuning speelpleinwerking en SWAP
-  Wekelijkse evaluatie (teamoverleg) en overleg met de jeugd-

dienst
•	 Profiel:	

-  Minimum 18 jaar
-  Over een gezonde dosis verantwoordelijkheidsgevoel en 

 organisatietalent beschikken
-  Communicatief vaardig zijn
-  Vlotte omgang met kinderen en jongeren
-  Oog hebben voor de sfeer binnen de hele speelpleinwerking
-  Ervaring in het jeugdwerk, een pedagogische richting volgen 

of in het bezit zijn van een attest ‘(hoofd)animator’ van de 
Vlaamse Gemeenschap is een pluspunt

-  Beschikken over rijbewijs B.

• Solliciteren via de gemeentelijke website 
 www.zedelgem.be > Vacatures > Studenten
• Vacatures indienen tegen 7 april
• Sollicitatiegesprek op 9 april
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Bio-markt VELT 

VELT (Vereniging voor Ecologisch Leven 
en Tuinieren) Groot- Zedelgem organiseert 
opnieuw zijn tweejaarlijkse bio-markt, een 
uniek en sfeervol evenement met het ac-
cent op bio, ecologie en duurzaamheid. De 
bio-markt is ook een ontmoetingsmoment 
voor ‘beginners, kenners en nieuwsgieri-

gen’ om ervaringen te delen, gewoon rond 
te snuffelen of te genieten van: 
-  een gevarieerd en ruim aanbod van 

standhouders;
-  diverse workshops;
-  infostand gemeente Zedelgem: compost-

meesters;
-  begeleide natuurwandelingen in het park 

van het Kasteel van Loppem;
-  tentoonstelling over en met duurzame 

kunst: recyclage verheffen tot kunst, 
 werken met duurzame materialen;

-  leuke kinderanimatie(s);
-  een ruim assortiment bioplantgoed en 

biologische kruiden;
-  een uitgebreide Velt-stand (info over 

fruit, moestuin, siertuin, ecologische 
voeding, boekenstand);

-  het Velt-terras: cafetaria met soep, bio-
logische dranken, taart en ijs; 

-  de unieke, sfeervolle omgeving van 
 kasteel, manège, park en vijver;

-  afhaalpunt Regionaal Landschap Hout-
land bijenvriendelijke vaste planten.

Waar :  Kasteel van Loppem
Wanneer :  zondag 3 mei 2020  
Meer info:  veltgrootzedelgem@gmail.com

Houtland zoemt!
Samen voor een bijenvriendelijk Houtland! 

Wat en waarom? 
Omdat veel bijen, vlinders en zweefvliegen 
het moeilijk hebben om in onze omgeving 
te overleven, organiseert Regionaal land-
schap Houtland de actie Houtland Zoemt! 
om de aandacht te vestigen op de nood aan 
meer nuttige bloemen voor onze bestui-
vers. Een veelzijdig nectar- en stuifmeel-
aanbod is belangrijk voor bijen en vlinders. 
Wij kunnen ze een handje helpen door nest-
gelegenheid en voedsel te voorzien. Tover 
jouw tuin om tot een bloemenpracht en 
maak van het Houtland een bijenvriende-
lijk land. Ook een klein balkon of voortuin-
tje kan perfect bijenvriendelijk ingericht 
worden. We hebben bij elke plant vermeld 
welke bezoekers je kan verwachten. 
De planten worden door de leerlingen van 
Vrije school Haverlo biologisch opkweekt. 
Op die manier steunen we ook hun school-

project. Voor de afhaalpunten wordt verder 
ook samengewerkt met BES, Velt Zedelgem 
en de Gemeente Knokke-Heist.
Het pakket bevat 14 planten. Je kan ook 
meerdere pakketten bestellen om zo een 
grotere oppervlakte of grotere planten-
groepen te bekomen.
Op www.houtlandzoemt.be vind je per 
soort een uitgebreide beschrijving met foto. 

Kattenstaart (2x) - Chinese 
 bieslook (1x) - Stijf ijzerhard (1x) 

-  Koninginnekruid (1x) - Venkel (1x) - 
Wilde margriet (2x) - Hartgespan (2x) 

- Smeerwortel (2x) - Salie (2x).

Praktisch 
Een pakket van 14 vaste planten kost 
22 euro. Bestellen kan via 
www.houtlandzoemt.be vanaf nu tot 3 da-
gen voor het gewenste afhaalmoment. 
Dit jaar kunnen de pakketten afgehaald 
worden op volgende locaties en tijdstippen: 

BRUGGE: donderdag 30 april (13u30-15u30) 
/ vrijdag 8 mei (13u-18u) / Bloemendag 
 Haverlo zaterdag 9 mei (9u-12u & 13u-16u) 
/ vrijdag 15 mei (13u30-15u30) - Vrije school 
Haverlo, Weidestraat 156, 8310 Assebroek
BEERNEM: vrijdag 8 mei (14u-19u) / 
 zaterdag 9 mei (9u-13u) – Biowinkel BES, 
PC Sint-Amandus, Reigerlostraat 10, 8730 
Beernem
KNOKKE-HEIST: zaterdag 2 mei (10u-15u) 
– Compostdemoruimte, Parking einde 
Noordhinder, 8301 Heist
ZEDELGEM: zondag 3 mei (10u-17u) – Bio-
markt VELT - Kasteel van Loppem, Steen-
brugsestraat 26, 8210 Loppem

Meer info
Voor meer info kun je terecht bij:  Regionaal 
landschap Houtland - 050 40 70 21 – 
 yannick.verstraete@west-vlaanderen.be
www.rlhoutland.be
www.houtlandzoemt.be
www.facebook.com/Regionaal-
LandschapHoutland

Houtland zoemt! is een organisatie van Regionaal landschap Houtland met de medewerking van Provincie West-Vlaanderen, Vrije School 

Haverlo, BioBES, VELT Zedelgem en de gemeentes Zedelgem en Knokke-Heist.
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Werken Brugse- en Diksmuidse 
Heirweg gestart

De provincie West-Vlaanderen, de 
gemeente Zedelgem, de nutsmaatschap-
pijen en de aannemer voeren vanaf de 
eerste week van maart openbare werken 
uit langs de Brugse- en Diksmuidse Heir-
weg. De werken omvatten:
• vernieuwing van de wegenis;
• aanleg van veilige fietsinfrastructuur 

met in totaal een te realiseren traject 
van 3,5 km fietspad;

• aanleg en vernieuwing van nutsvoorzie-
ningen: een gescheiden rioleringsstel-
sel en afkoppelingen.

Grote investering dankzij 
 samenwerkingsverband en 
 medefinanciering
Totaal infrastructuurwerken: 
2.647.958,29 euro
• aandeel gemeente Zedelgem: 

877.340,05 euro
• aandeel Riopact: 557.136,95 euro
• aandeel provincie West-Vlaanderen: 

1.213,481,29 euro

Nutswerken 
• Nutswerken gemeente voor nieuwe 

openbare verlichting langs fietspad, 
 opbraak bestaande openbare verlich-

ting en aanpassing verlichtingsnet: 
140.000 euro

• Nutswerken nutsmaatschappijen: 
1.000.000 euro

Volg de werken op www.zedelgem.be/
wegenwerken-heirweg
Je kan alle (lange termijn) openbare wer-
ken en (mobiliteits)hinder op grondge-
bied Zedelgem volgen op de gemeentelij-
ke website. Surf naar www.zedelgem.be/
wegenwerken om er de werken op kaart 
te vinden en klik door op de icoontjes. 

O M G E V I N G

Infomarkt RUP 
(ruimtelijk uitvoeringsplan) 

historische dorpskern Aartrijke
Het ruimtelijk uitvoeringsplan ‘historische dorpskern Aartrijke’ 
wordt opgemaakt om de opwaardering van een deel van het cen-
trumgebied van Aartrijke te bevorden. Om jouw mening te kennen 
organiseert de gemeente een informatiemarkt. Deze gaat door in 
Jonkhove op woensdag 29 april 2020 en kan vrij bezocht worden 
tussen 16 u. en 20 u. 

De start- en procesnota voor het RUP liggen ter inzage bij het ont-
haal van de gemeente en kunnen door de bevolking geraadpleegd 
worden tot en met 14 mei 2020. De nota’s kunnen gedurende die 
periode ook geraadpleegd worden op de gemeentelijke website.

O P E N B A R E  W E R K E N
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O P E N B A R E  W E R K E N

Gemeente Zedelgem werkt aan 
propere waterlopen 

Dankzij een samenwerkingsproject tussen de gemeente  Zedelgem, 
Riopact en de Vlaamse Milieu Maatschappij wordt er langs de Elzen-
hoek, Wilgenlaan, Doornlaan en de Pierlapont (tussen de Diepstraat 
en de Zeedijkweg) een afkoppelingsproject gerealiseerd. Na de 
paasvakantie begint aannemer Marc Verhegghe uit  Zedelgem met 
de werken. In de Doornlaan en Wilgenlaan wordt het hemelwater 
afgekoppeld en in de Elzenhoek en Pierlapont wordt een geschei-
den stelsel aangelegd. Langs de Pierlapont wordt een langsgracht 
aangelegd om het regenwater af te voeren en te bufferen. De totale 
duur van de werken wordt geschat op 1 jaar.
De plannen voor de vernieuwingen kunnen na afspraak worden 
ingekeken op het gemeentehuis van Zedelgem.

Contact:  openbarewerken@zedelgem.be

Zwemlessen 
voor kinderen 3de trimester

Wil je nog leren zwemmen voor de zomervakantie? Schrijf je dan 
in voor de zwemlessen in het derde trimester. De sportdienst or-
ganiseert een cursus beginners op dinsdag en op donderdag, tel-
kens van 16.45 u. tot 17.30 u. Deze zwemlessen worden gegeven 
in kleine groepjes van max. 6 kindjes per lesgever in het zwembad 
De Groene Meersen. 

Doelgroep:  alle kinderen vanaf het 1ste leerjaar.
Wanneer :  vanaf de week van 20 april tot 30 juni, telkens op dinsdag 
of op donderdag. Op officiële feestdagen is er geen les. 
Prijs:  de kostprijs bedraagt 25 euro voor 10 lessen.

Inschrijven:  voor de zwemlessen kan je online inschrijven via 
 inschrijvingen.zedelgem.be Kies voor ‘zwemlessen beginners (3de 
trimester – dinsdag of donderdag)’ en schrijf je in.
Meer info en contact:  surf naar 
www.zedelgem.be/zwemlessen voor meer info - sportdienst Zedel-
gem, Stationlaan 48 – 050 209 901 – sport@zedelgem.be 

S P O R T
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S P O R T

Wij(k)lopen
Samen met de organisatoren bundelt de sportdienst 
verschillende loopwedstrijden tot een tof recreatief 
loopcriterium voor kinderen, jongeren en volwassenen 
in alle deelgemeenten van Zedelgem, zonder eindklas-
sement. De afstand en deelnameprijs verschillen per 
wedstrijd. 

Natuurloop Vloethemveld 26 april 2020
Op zaterdag 25 april kunnen volwassen en kinderen deelnemen aan 
de natuurloop Vloethemveld in Zedelgem! Sint Jan Zedelgem Lions 
vzw organiseert een kidsrun van 0,5 km en een kidsrun van 1 km 
en daarnaast ook een run van 7 km en 14 km run door het mooie 
groen van het Vloethemveld bos. 

Deze loopwedstrijd is de tweede van de Zedelgemse wij(k)lopen. 
Neem je deel aan minstens 3 wij(k)lopen, dan ontvang je op het 
einde van de rit een goodiebag!

Waar :  

Tent parking Vloethemveld, Diksmuidse Heirweg 2, 8210 Zedelgem
Wanneer :  Onthaal vanaf 10 u. 
Inschrijven:  Surf naar www.zedelgem.be/wijklopen en schrijf je 
online in! Inschrijven kan ook nog de dag zelf in de tent aan de 
parking van Vloethemveld.
Meer info:  Natuurloop Vloethemveld: 
https://sjzlions.be/natuurloop-vloethemveld
Wij(k)lopen: www.zedelgem.be/wijklopen

Joggingssessies loop je fit en cursus voor beginners 
Voor gevorderde lopers en voor beginnende sporters

Loop je fit !

Je zou wel willen lopen, maar je weet niet hoe? Wil je graag je loop-
stijl en je conditie verbeteren? Kom dan naar de wekelijkse oefen-
sessies onder leiding van ervaren jogbegeleiders. Ook dit jaar gaan 
we verder met de wekelijkse loopsessies. Samen met onze lesgevers 
kun je wekelijks in groepsverband lopen.

Voor wie?

Iedereen vanaf de leeftijd 18 jaar kan deelnemen aan deze jogging-
sessies, er wordt wel verwacht dat je een 15-tal minuten kan lopen. 
Zo niet, dan start je best met de cursus beginners.

Alle deelnemers zijn verzekerd door de ISB- sportverzekering.

Programma
Data:  Je kunt tweemaal per week onder begeleiding lopen. 
(dinsdag en donderdag)

Dag  Uur
Dinsdag 18.30 u. tot 19.30 u.

Donderdag 18.30 u. tot 19.30 u.

Zondag 09.00 u. tot 10.00 u.

Locatie

Joggingsessies: sportterrein Vloethemveld

Prijs

Loop je Fit 40 euro/jaar

Cursus beginners 25 euro

Per extra maand 10 euro/maand

Inschrijven
Zowel voor de joggingssessies als voor de cursus beginners schrijf 
je bij voorkeur online a.u.b. Maak via inschrijvingen.zedelgem.be 
een gezinsaccount aan. Hou je gebruikersnaam en wachtwoord 
goed bij. Heb je al een account, dan log je gewoon in. Meld je aan, 
kies je activiteit en schrijf je in. Je ontvangt via e-mail een factuur 
die via overschrijving betaald kan worden. 

Nieuwe cursus voor beginners 
Vanaf dinsdag 21 april organiseert de sportdienst een nieuwe 
cursus voor beginners. Tijdens deze cursus willen we de begin-
nende sporter laten kennismaken met eenvoudige oefeningen in 
een aangename sfeer. Tien weken lang werk je via gevarieerde en 
laagdrempelige oefeningen aan je mobiliteit, stabiliteit, coördinatie 
en kracht. Naast deze algemene oefeningen werken we ook aan je 
uithouding. Op het einde van de cursus kan je drie tot vijf kilometer 
lopen of wandelen zonder stoppen.

De oefensessies vinden wekelijks plaats op dinsdag- en donderdag-
avond om 18.30 u. aan het sportterrein Vloethemveld.

Meer informatie 
Voor alle inlichtingen of vragen kan je terecht bij:
Sportdienst Zedelgem, Stadionlaan 48, 8210 Zedelgem
Tel.: 050 209 901 – e-mail: sport@zedelgem.be
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Sporthappening 1 mei 2020 
24ste editie 

Op vrijdag 1 mei kan je in de Groene Meersen terecht voor de 24ste 
editie van de sporthappening. Je kunt er kennismaken met meer 
dan 30 sporten tijdens een grootse sporthappening. Alle kleuters, 
kinderen en jongeren tot 14 jaar kunnen GRATIS proeven van de 
vele sporten en attracties! Naast de vele sportieve initiaties kun je 
je dit jaar ook uitleven op allerlei coole attracties en springkastelen. 
Tenslotte kan je ook in het zwembad terecht voor heel wat waterfun. 
Vergeet dan ook je zwemkledij niet!
Kleuters, kinderen en jongeren tot 14 jaar. 

Programma van 13 u. tot 16.30 u: 
• Attracties: springkastelen, touwenparcours, superspringbox, 

MTB-parcours, enz.
• Sportproeven: badminton, minivoetbal, karabijnschieten, enz.
• Begeleid kleuterprogramma (voor kleuters vanaf 4 jaar): dans, 

springkastelen, kleuterfietsen, enz. 

Om 16.40 u. vindt de slotapotheose plaats waarbij alle deelnemers 
een aandenken ontvangen.
Je kan de dag zelf inschrijven vanaf 13 u. 

Sluitingsdagen zwembad &   sportcentrum 

De Groene  Meersen 

Het zwembad en het sportcentrum De Groene Meersen zullen 
gesloten zijn op:
-  zondag 12 april (Pasen)
-  maandag 13 april (Paasmaandag) 
-  vrijdag 1 mei (Feest van de Arbeid). 

Op vrijdag 1 mei is het zwembad wel toegankelijk voor deel-
nemers van de sporthappening. 
Sportzaal 2 is niet beschikbaar op zaterdagvoormiddag 4 april 
en op zondag 5 april wegens een rommelbeurs. 

S P O R T

Op woensdag 10 juni – inschrijven voor 30 april 

In samenwerking met de adviesraad andersvaliden (ARAV) en de 
sportraad Zedelgem, organiseert de gemeente op woensdag 
10 juni voor de twintigste keer de wandeltocht voor personen met 
een beperking. We nodigen de Zedelgemse verenigingen en de  
Zedelgemse inwoners met een beperking hartelijk uit. 

Er is keuze tussen een wandeltocht van 3,5 km en 5 km. De  afstand 
van 3,5 km is toegankelijk voor rolstoelgebruikers. Wij verwelko-
men de deelnemers vanaf 11.30 u. voor de lunch en voorzien gratis 
soep. De deelnemers brengen zelf hun lunchpakket mee.

Programma

Waar :  LDC (lokaal dienstencentrum) Jonkhove Aartrijke
Uurschema:

-  11.30 u.: aankomst deelnemers voor de lunch in het LDC 
 Jonkhove

-  12 u. - 12.45 u.: nuttigen eigen lunchpakket met gratis soep 
-  13 u.: bij slecht weer en voor de eventuele thuisblijvers is er ani-

matie met dansgelegenheid 
-  13 u.: gezamenlijke start van de wandeltochten
-  vanaf 13 u.: vrije start bewegwijzerde wandelingen
-  14.30 u.: koffie met taart
-  15.30 u.: overhandiging medailles

We wandelen in een prachtige rustige omgeving, toegankelijk voor 
rolstoelgebruikers.
Deze dag wordt gratis aangeboden door het lokaal bestuur 
 Zedelgem. Graag inschrijven vóór 30 april 2020 via e-mail naar 
sport@zedelgem.be met vermelding van het aantal deelnemers 
(personen met een beperking en begeleiders) voor de wandeltocht 
en het aantal personen die komen lunchen. 

Wandeltocht 
voor mensen met een beperking 
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Vluchtmisdrijf 
Het aantal vluchtmisdrijven na een ongeval met stoffe-
lijke schade en lichamelijk letsel blijft groot. 

Vluchtmisdrijf in het verkeer wordt ook niet consequent 
aangegeven (53% van de respondenten die deelna-
men aan de veiligheidsmonitor voor Het Houtsche 
antwoordden geen aangifte te doen).

Zedelgem
In 2018 waren er 98 ongevallen met vluchtmisdrijf van de 198 on-
gevallen. In 2019 waren er 78 ongevallen met vluchtmisdrijf van 
de 169 ongevallen.

Wat is een vluchtmisdrijf?
Volgens de wet pleegt elke persoon die, wetende dat hij de oorzaak 
van of de aanleiding tot een verkeersongeval is geweest, de vlucht 
neemt om zich aan de dienstige vaststellingen te onttrekken, vlucht-
misdrijf. Dit geldt zelfs wanneer het ongeval niet aan zijn schuld te 
wijten is. Zelfs een voetganger kan, indien hij betrokken is bij een 
verkeersongeval, vluchtmisdrijf plegen.

Wie kan dader zijn van een vluchtmisdrijf?
• De bestuurder van een voertuig
• De bestuurder van een dier

• De “niet-bestuurder”
- Vb. 1 een voetganger die de baan oversteekt, waardoor een 

auto moet uitwijken en een aanrijding heeft.
- Vb. 2 een vrachtwagen die zeer dicht bij een rotonde gepar-

keerd stond en hierdoor het zicht belemmerde waardoor een 
auto door het aankomende verkeer verrast werd en werd aan-
gereden.

Is men verplicht om op de plaats van het ongeval te 
blijven?
Ja, maar er is slechts sprake van een inbreuk als de persoon de 
plaats verlaat met de bedoeling om zich aan de vaststellingen te 
onttrekken. Bijvoorbeeld, vertrekken om een slachtoffer zo snel 
mogelijk naar het ziekenhuis te vervoeren, is geen vluchtmisdrijf.

Slachtoffer, en nu?
Wanneer u slachtoffer bent van een verkeersongeval waarbij de 
dader of een betrokken partij is weggevlucht doet u hier best on-
middellijk aangifte van bij de politie zodat het nodige kan worden 
gedaan om de gevluchte persoon te identificeren.

Bron: © Secunews.be
Bron: ©verkeerszaken.be
Bron: ©Verkeer-recht.be
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V L O E T H E M V E L D

In het najaar van 2019 lanceerden de Vlaamse Land-
maatschappij (VLM), Natuur en Bos (ANB) en de ge-
meenten Zedelgem en Jabbeke een oproep naar 
kunstenaars om een 10-tal silhouetten te ontwerpen 
die geplaatst zullen worden aan de onthaalzone in 
Vloethemveld. Het winnende ontwerp is van de hand 
van Zedelgemnaar Andy Verschoote.

Een plaatselijke jury, gesteund door de mening van een aantal jon-
geren uit België, Nederland en Frankrijk, koos uit de 9 ontvangen 
voorstellen het ontwerp dat best aansluit bij de opdracht.

Kunstenaar Andy Verschoote uit Zedelgem kon de jury het meest 
overtuigen en krijgt de kans om zijn ontwerp te realiseren. Het ont-
werp van Andy spreekt aan omdat de silhouetten het individu weer-
spiegelen en de verscheidenheid van mensen (militairen, krijgsge-
vangenen, bezoekers, …) uit verschillende landen weergeeft. De 
silhouetten worden uit Cortenstaal gemaakt, een materiaal dat ver-
wijst naar het staal dat gebruikt werd voor de ondersteuning van ge-

bouwen en de spoorlijnen in Vloethemveld. Andy  Verschoote krijgt 
nu de tijd om zijn silhouetten te maken zodat de plaatsing ervan 
kan gebeuren. De kosten voor de realisatie, ongeveer 9.000 euro, 
zullen worden gedragen door de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) 
en de gemeente Zedelgem. 60% wordt gefinancierd via het Creative 
Europe project Atlantikwall, 40% wordt betaald door de gemeente 
Zedelgem. De VLM is aanbestedende overheid.

Het Vloethemveld is een natuurgebied van ongeveer 330 hectare 
met een verborgen verleden. Het is een heel gevarieerd gebied, 
met bos, heide, schrale graslanden en voedselarm water. Je vindt 
er ongerepte natuur, militair erfgoed en de herinnering aan een 
krijgsgevangenenkamp door de kunst van zijn bewoners. De sil-
houetten worden geplaatst in het kader van het Creative Europe 
project Atlantikwall als herinnering aan de duizenden militairen 
en krijgsgevangenen die er verbleven. Met het project willen we 
aandacht geven aan een moeilijk, duister en gevoelig verleden. 
Het erkent het leed van mensen in oorlogen en drukt tevens de 
hoop op vrede uit.

Kunstenaar Andy Verschoote uit Zedelgem haalt 
kunstopdracht silhouetten in Vloethemveld binnen
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Wie de silhouetten graag wil ‘ontmoeten’, kan op bunkerdag in 
juni deelnemen aan een geleide wandeling in het vloethemveld 
waarop ze voor eerst te zien zullen zijn. Inschrijvingen lopen via 
de gemeente Zedelgem.

Oproep: help jij ons met historische info over 
Vloethemveld
Het Vloethemveld is een uniek natuurgebied van ongeveer 330 hec-
tare met een verborgen verleden, waarin we zowel de Europese 
topnatuur als het erfgoed willen bewaren. In 2019 ondertekenden 
Natuur en Bos van de Vlaamse Overheid, de gemeenten Zedelgem 
en Jabbeke en de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) een samen-
werkingsovereenkomst voor de publiekswerking en het onthaal 
van het Vloethemveld, de exploitatie van het Kamp Vloethemveld 
met het onthaalgebouw Kamphuis, alsook de gidsenwerking. Ook 
het beheer van het erfgoed staat daarin centraal. Eind 2019 werd 
Vloethemveld VZW opgericht door de Vloethemveld-gidsen en vrij-
willigers. 

Oproep 
Beschik je over informatie (geschreven, gedrukte teksten, foto of 
filmmateriaal, mondelinge verhalen of materiële relicten) i.v.m. 
de geschiedenis van het Vloethemveld, de omgeving (boerderijen, 
bossen, ... ), het krijgsgevangenenkamp, het bosbeheer, de kazerne 
of het munitiedepot? Kwam je ooit op één of nadere manier in 
contact met het Vloethemveld of militaire aspecten ervan? Heb 
je een verhaal over wat jij (of je ouders, grootouders, familie of 
kennissen) in Jabbeke, Zedelgem meemaakte(n) in Vloethemveld 
(bos, natuur, militair)? Heb je nog oude foto's, tekeningen of ander 
beeldmateriaal over Vloethemveld? We horen het graag en alvast 
bedankt ook daarvoor. 

Contact :  Neem snel contact op met Ludo Meulebrouck, voor-
malig commandant van de school van onderofficieren: telefoon 
050  827 545 of 0494 925 091- e-mail: meulebrouck.l@gmail.com

Zin om mee te werken aan de verdere uitbouw van 
site Vloethemveld? 
Vloethemveld VZW doet graag een warme oproep naar mensen die 
willen meewerken aan de verdere uitbouw van de site Vloethemveld 
in het kader van de openstelling van het domein.

Ben je geïnteresseerd om hier actief aan mee te werken, heb je sym-
pathie voor dit project, wens je meer informatie over de toekomst-
visie… dan nodigen we je graag uit op onze informatievergadering 
op donderdag 23 april 2020 om 19.30 u. in de cafetaria van het 
POV (Provinciaal Opleidingscentrum voor de Veiligheidsdiensten 
– Kazerne Zedelgem), Diksmuidse Heirweg 6 in 8210 Zedelgem.

Wat mag je verwachten op deze avond?
Er zal uitleg gegeven worden over het ontstaan van de VZW in het 
grotere geheel evenals over de toekomstvisie. Daarnaast zal je in-
formatie krijgen over hoe jij mee aan de wieg kan staan van de 
verdere uitbouw van het Vloethemveld. We sluiten de avond af 
met een drankje.
Om in te schatten hoeveel mensen aanwezig zullen zijn op deze 
vergadering, vragen we om jouw aanwezigheid te bevestigen via 
mail aan vloethemveld.info@gmail.com

We werken graag samen en bundelen krachten om het Vloethem-
veld als verborgen parel de aandacht en het enthousiasme te geven 
dat ze verdient.

V L O E T H E M V E L D
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Eind 1944 besloot het Britse leger om een krijgsgevangenkamp in te 
richten in het munitiedepot van het Vloethemveld in Zedelgem. Er 
verbleven tot 120.000 gevangenen. Dit kamp verbergt een boeiend 
stukje lokale geschiedenis dat onlangs uit de vergetelheid werd 
gehaald door een VRT reportage in de reeks 'Publiek Geheim'.
Gidsen Ludo Meulebrouck (gewezen commandant van de school 
voor onderofficieren) en Raf Devriendt (Gidsenkring) nemen je op 
sleeptouw door het kamp Vloethemveld. Een unieke kans om het 
gebied te bezoeken! Aangepaste (regen-)kledij en stevig schoeisel 
(waterdichte schoenen of zelfs rubberlaarzen) zijn onontbeerlijk: 
we maken een stevige wandeling door het domein.

Wanneer :  zaterdag 2 mei 2020 – 14 u.
Waar :  afspraak aan de poort van het oude munitiedepot Vloethem-
veld, tegenover de voormalige kazerne (Diksmuidse Heirweg). 
 Parkeren kan op de parking van het Provinciaal Opleidings centrum 
voor Veiligheidsdiensten, Diksmuidse Heirweg 6. Langs de kassei-
weg is het nog een kwartiertje wandelen tot aan de poort van het 
oude munitiedepot.
Prijs:  5 euro (i.s.m. Vormingplus)
Inschrijven:  www.vormingplus-brugge.be/vloethemveld (je betaalt 
na ontvangst van een bevestigingsmail). De plaatsen zijn beperkt.

Begeleid bezoek aan het 
krijgsgevangenkamp Vloethemveld

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

Gemeente zoekt  jobstudenten 
Ben je student en op zoek naar een boeiende vakantiebezigheid 
waarbij je een mooi centje kunt verdienen? Solliciteer dan bij ge-
meente Zedelgem. De gemeente is op zoek naar studenten voor 
de dienst feestelijkheden, de groendienst en het containerpark. Je 
dient 18 jaar te zijn, maar om aan de slag te gaan bij de groendienst 
en de dienst feestelijkheden volstaat de leeftijd van 16 jaar. Bij de 
dienst feestelijkheden worden twee jobstudenten ingezet, maar 
dit enkel tijdens de maand augustus. Voor alle andere genoemde 
diensten kan je solliciteren voor zowel juli als augustus. 

Ook de jeugddienst van de gemeente is op zoek naar jobstudenten; 
bekijk de vacature in dit magazine bij de rubriek ‘JEUGD’.

Check vlug de  gemeentelijke website en stel je kandidaat, 
de plaatsen zijn beperkt! Surf naar www.zedelgem.be > 
 Vacatures > Studenten 
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Bevolkingsevolutie  
toestand 1 januari 2020 

In vergelijking met het definitieve cijfer van 1 januari 2019 is het 
aantal inwoners toegenomen met 37. De toename is vooral voor 
rekening van Zedelgem en Veldegem.

Het totaal aantal inwoners van groot-Zedelgem, toestand 1 januari 
2020 (voorlopige cijfers), bedraagt 22.850, waarvan 22.341 Belgen 
en 509 geregistreerde vreemdelingen. 

06/04: Zedelgem en Aartrijke 
09/04: Aartrijke en Zedelgem
24/04: Zedelgem, Loppem en Veldegem
28/04: Veldegem, Zedelgem en Loppem
30/04: Zedelgem en Loppem

Naast de aangekondigde snelheidscotroles vinden er ook onaan-
gekondigde bemande snelheidscontroles plaats. Tevens zijn de 
flitspalen verspreid over het grondgebied van de politiezone 24 uur 
op 24 en 7 dagen op 7 voorzien van onbemande camera's.

Snelheidscontroles april

 EVOLUTIE VAN DE BEVOLKING IN 2019
Voorlopige cijfers  

2018
Definitieve cijfers  

2018
Voorlopige cijfers  

2019 groei/afname

AANTAL INWONERS

Zedelgem 7896 7895 7947 52

Loppem 4924 4921 4906 -15

Veldegem 5156 5154 5188 34

Aartrijke 4849 4843 4809 -34

TOTAAL 22825 22813 22850 37

AANTAL GEZINNEN

Zedelgem 3237 3237 3285 48

Loppem 2020 2019 2031 12

Veldegem 2090 2087 2120 33

Aartrijke 2053 2052 2073 21

TOTAAL 9400 9395 9509 114

EVOLUTIE 

Inwijkingen 1161 1161 1125 -36

Geboorten 212 212 214 2

Uitwijkingen 1026 1038 1113 75

Sterfgevallen 186 187 180 -7

Ambtshalve afvoeringen 51 51 64 13

Vreemdelingen WR naar VR 78 79 55 -24

TOTAAL 188 176 37
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In de rand van de raad
Zitting gemeenteraad van 27 februari 2020

In deze rubriek worden agendapunten van de gemeenteraad be-
knopt weergegeven. Meer informatie en uitgebreidere notulen van 
de gemeenteraad kan je nalezen op www.zedelgem/gemeenteraad 

ARCHIEF
De gemeenteraad heeft beslist om een nieuwe straatnaam toe te ken-
nen in de nieuwe woonwijk gelegen in de Loppemsestraat in Zedelgem: 
De Pleyne.

CULTUUR
De gemeenteraad keurde de statuten van het intergemeentelijk 
samenwerkingsverband en projectvereniging Ginter voor de peri-
ode 2020 – 2025 goed.

MILIEU 
-  De gemeenteraad keurde de deelname aan de burgemeesters-

convenant voor klimaat en energie goed. Hierdoor engageert 
de gemeente Zedelgem zich tot het nastreven van een aantal 

klimaatdoelstellingen en maakt Zedelgem deel uit van de groep 
Lokaal Klimaatbeleid Noord-West-Vlaanderen. De andere ge-
meenten die tot deze groep behoren zijn Beernem, Blankenberge, 
Damme, Jabbeke, Knokke-Heist, Oostkamp, Torhout, Zedelgem 
en Zuienkerke.

- In het kader van de ondertekening van de burgemeestersconve-
nant voor klimaat en energie besliste de gemeenteraad tot de op-
maak van een klimaatplan 2030. Hierbij zal worden samengewerkt 
met de WVI (De West-Vlaamse Intercomunicale), die de opdracht 
wordt toegewezen voor een bedrag van 16.960 € excl. btw (nulme-
ting en risico- en kwetsbaarheidsanalyse, stakeholderparticipatie 
bij de opmaak van het klimaatplan, gemeentelijk en regionaal 
overleg, uitwerking van het klimaatplan en toelichting van het 
plan aan politieke mandatarissen en gemeentelijke diensten).

Volgende zitting: 26 maart 2020 (gemeenteraad en raad voor 
maatschappelijk welzijn) telkens om 19.30 u. De gemeenteraad 
is openbaar.

17/04

Groot-Zedelgem tijdens de 
Eerste Wereldoorlog
In deze voordracht licht één van de auteurs, gewezen schepen 
en burgemeester Patrick Arnou, het boek ‘Aartrijke, Loppem, 
Veldegem en Zedelgem tijdens de Groote Oorlog’ toe. Een unieke 
kans als je meer wil weten over de geschiedenis van WOI in onze 
contreien.

Waar :  Kloosterhof, Kerkplein Zedelgem
Wanneer :  vrijdag 17 april om 19.30 u.
Prijs:  5 euro (drankje inbegrepen)
Org. :  De Vaderlanderkes. Zedelgem herdenkt!
Info en inschrijven:  

www.facebook.be/pg/vaderlanderkes/events of 
via vaderlanderkes.zedelgem@gmail.com

Deze activiteitenkalender kan door de maatregelen in de strijd tegen het coronavirus (gedeeltelijk) achterhaald zijn. Onze  
verontschuldigingen hiervoor. Neem contact op met de verantwoordelijken van de verenigingen a.u.b. of met de gemeente.
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22/04

Blij, Bang, Boos 
Huis van het kind en de bib bundelen opnieuw de krachten voor 
het tweede thema van 2020. De voorleessessie focust zich deze 
keer op de - soms onverklaarbaar heftige - emoties bij baby’s, 
peuters en kleuters. Voor kinderen van 0 tot 4 jaar.

Waar :  het groene lokaal in De Braambeier, Loppemsestraat 14a 
in Zedelgem 
Wanneer :  woensdag 22 april tussen 14.30 en 15.30 u.
Org. :  Huis van het Kind en Bibliotheek Zedelgem
Info en inschrijven:  via melissa.herssens@zedelgem.be 
(ten laatste tegen 17 april 2020 - met vermelding van aantal 
aanwezige kinderen en leeftijden)

22/04

Santiago de Quebec
Veerle De Vlieghere vertelt het verhaal over haar wandeltocht in 
Canada. Ook haar vrijwilligerswerk in Afrika komt aan bod.

Waar :  ’t Lokaal, Lokaalstraat 7 in Veldegem
Wanneer :  woensdag 22 april om 20.00 u.
Org. :  Davidsfonds Veldegem
Info:  050 280 833 - filip.maenhout@skynet.be 

24/04

Lezing in kasteel van Loppem
Acteur Onno van Gelder brengt een geacteerde lezing van zijn 
kortnovelle ‘Brief van Leonie’. Wat volgt is een schets van wat 
de oorlog betekende voor iemand aan het front, de kracht van 
brieven, en daarbij ook de herdenking van de Groote Oorlog.

Waar :  Kasteel van Loppem, Steenbrugsestraat 26
Wanneer :  vrijdag 24 april om 20.00 u.
Prijs:  10 euro
Deelnemers:  maximum 50
Info en inschrijven:  Kasteel van Loppem – 050 822 245 – 
info@kasteelvanloppem.be

25/04

Opendeurdag Spes Nostra Instituut 
We nodigen iedereen uit op onze opendeurdag. Kom als 
nieuwe kandidaat-leerling samen met je ouders langs voor een 
rondleiding, neem een kijkje in onze lokalen, maak kennis met de 
vele leerlingen die aan het werk zullen zijn, of blijf even hangen 
in onze gezellige bar. We voorzien ook tijd en ruimte om nieuwe 
leerlingen in te schrijven (rijksregisternummer niet vergeten).

Waar :  Spes Nostra Instituut, Pastoor Staelensstraat 4 in 
Zedelgem
Wanneer :  zaterdag 25 april van 10.00 tot 16.30 u.
Info:  spes.nostra@sint-rembert.be – 050 209 615
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25/04

Lenteconcert ‘KNA en BSP on stage’ 
75 jaar KNA Veldegem vraagt om een speciaal lenteconcert. 
De harmonie verzorgt het eerste deel van het concert. Daarna 
komen de mannen van Bruges Swan Patrol, het meest rockende 
politiekorps van Brugge, hen vervoegen met covers van de jaren 60 
tot heden. 

Waar :  Sporthal De Bosserij, Acaciastraat 31a in Veldegem
Wanneer :  zaterdag 25 april om 20.00 u.
Prijs:  VVK 8 euro / ADD 10 euro / kinderen -12 jaar gratis
Org. :  Koninklijke Harmonie Kunst na Arbeid Veldegem
Info en inschrijven:  Stefaan Pysson – 
info@knaveldegem.be – www.knaveldegem.be 

26/04

40 jaar Heirwegpad 
Kom mee op de feestelijke herinwandeling van ‘Het Heirwegpad’ 
(8.5 km) en ontdek een uniek landelijk en bosrijk stuk van ons dorp. 
Ongeveer halfweg trakteert het KWB-bestuur met een verfrissing.

Waar :  afspraak aan de Sint-Laurentiuskerk in Zedelgem
Wanneer :  zondag 26 april om 14.00 u.
Prijs:  gratis
Org. :  KWB Zedelgem
Info:  Freddy Slabbinck - 050 200 330 – 
freddyslabbinck@hotmail.com

27/04

Zedelgemse wandeltoer 
Net zoals de voorbije jaren organiseert de sportdienst elke 
maand een geleide groepswandeling van ongeveer 10 km. 
Deze wandeltochten lopen langs rustige en mooie wegen 
in Groot-Zedelgem. We verkennen ook enkele nieuwe 
wandelwegen. 

Waar :  Sportterrein Vloethemveld Zedelgem, Parking POV 2 
Diksmuidse Heirweg
Wanneer :  maandag 27 april, verzamelen om 13.15 u. - vertrek 
om 13.30 u. stipt - terugkomst rond 16.00 u.
Prijs:  gratis (alle deelnemers zijn verzekerd via de ISB-
sportverzekering)
Org. :  sportdienst Zedelgem, i.s.m. de sportraad
Info:  sportdienst Zedelgem - Stadionlaan 48 in Zedelgem - 
050 209 901 
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Gemeentehuis

Sociale dienst & OCMW

Archief
Technische dienst - uitleendienst

Zwembad De Groene MeersenBibliotheek

Deelgemeenten
Pater Amaat Vynckeplein 1, 8210 Zedelgem 
050 28 83 30 
info@zedelgem.be

Ook gevestigd in het gemeentehuis.

Engelstraat 7, 8211 Aartrijke 
050 81 44 14 
archief@zedelgem.be

Schatting 71, 8210 Zedelgem 
050 28 83 30 
technische.dienst@zedelgem.be

Stadionlaan 48, 8210 Zedelgem 
050 20 99 01 
sport@zedelgem.be

Stadionlaan 50, 8210 Zedelgem 
050 20 80 08 
bibliotheek@zedelgem.be

Maandag: 14.00 - 20.00 u. / dinsdag en woensdag: 13.30 - 16.30 u. 
Voor vragen die opzoekingswerk vergen: graag vooraf een seintje.

Maandag t.e.m. vrijdag: 8.30 - 12.00 u. 

Voormiddag Namiddag

Maandag Gesloten 13.30 - 19.00 u.

Dinsdag 09.00 - 12.00 u. Gesloten

Woensdag 09.00 - 13.00 u. Gesloten

Donderdag 09.00 - 12.00 u. Gesloten

Vrijdag 09.00 - 12.00 u. Gesloten

Zaterdag 09.30 - 11.30 u.* Gesloten

Voormiddag Namiddag

Dinsdag 08.15 - 9.15 u. Gesloten

Woensdag Gesloten 14.30 - 20.00 u.

Donderdag 09.30 - 10.30 u. 
11.45 - 13.00 u.

17.30 - 19.00 u.

Vrijdag Gesloten 17.30 - 21.00 u.

Zaterdag 09.30 - 10.30 u. 14.30 - 17.00 u.

Zondag 09.00 - 12.00 u. Gesloten

Voormiddag Namiddag

Maandag Gesloten 14.00 - 19.00 u.

Dinsdag Gesloten 14.00 - 19.00 u.

Woensdag Gesloten 14.00 - 19.00 u.

Donderdag Gesloten Gesloten

Vrijdag 10.00 - 12.00 u. 14.00 - 18.00 u.

Zaterdag 09.30 - 12.30 u. Gesloten

Containerpark
Remi Claeystraat 15, 8210 Zedelgem 
050 20 03 32 
containerpark@zedelgem.be

Voormiddag Namiddag

Dinsdag 10.00 - 12.00 u. 14.00 - 18.00 u.

Woensdag 08.30 - 13.00 u. 14.00 - 18.00 u.

Vrijdag 10.00 - 12.00 u. 14.00 - 18.00 u.

Zaterdag 09.00 - 12.00 u. 13.00 - 16.00 u.

*elke 2de en 4de zaterdag van de maand.

Afspraak maken 
Voor een vlotte dienstverlening werken alle loketten in het 
gemeentehuis in Zedelgem op afspraak.  
Je kan die online maken via www.zedelgem.be, aan het 
onthaal in het gemeentehuis of via 050 288 330.

Loppem - Dorp 1, 8210 Loppem 
050 84 21 30 - burgerzaken@zedelgem.be 
Maandag & donderdag: 8.30 - 12.00 u. / woensdag: 13.30 - 16.00 u. 
Veldegem - Markt 10, 8210 Veldegem 
050 27 81 01 - burgerzaken@zedelgem.be 
Dinsdag: 8.30 - 12.00 u. / woensdag: 13.30 - 16.00 u. 
Aartrijke - Aartrijksestraat 9 (Jonkhove), 8211 Aartrijke  
050 81 34 99 - burgerzaken@zedelgem.be 
Maandag: 8.30 - 12.00 u. / woensdag: 13.30 - 16.00 u.

 
Openingsuren uitleenposten Loppem - Veldegem - Aartrijke:  

Woensdag: 15.00 - 18.00 u. / zaterdag: 9.30 - 12.30 u.
 
Aangepaste openingsuren herfst-, krokus- en zomervakantie:  

www.zedelgem.be/zwembad.

Van 1 oktober tot 1 maart open tot 17.00 u. tijdens weekdagen. 

Gelieve je ten laatste een kwartier voor sluitingstijd aan te bieden. 

Bedrijfsafval: op woensdag van 8.30 tot 13.00 u. 


