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IN DE KIJKER

Vanaf 1 november 2020:
toegang tot containerpark uitsluitend op afspraak!

Afsprakensysteem containerpark

V

anaf dan kan je enkel op afspraak een bezoek brengen
aan het park en dien je altijd met
bancontact te betalen

Waarom een afsprakensysteem?
Ons containerpark wordt zeer druk
bezocht. Per week gaat het gemiddeld om
1.000 bezoekers. Omdat er momenteel
geen mogelijkheid is om dit grote aantal
bezoekers te spreiden over de hele week
komen we tot situaties waar er op bepaalde

afstemmen. Zo zet de gemeente verder ook

tober 2020 zullen gefactureerd worden op

ogenblikken lange wachtrijen ontstaan.

in op kwaliteitsvolle dienstverlening.

het betrokken adres van de bezoeker. Wie

Dit stemt alles behalve vrolijk en leidt zelfs
tot frustraties bij vele mensen die naar het
containerpark komen. Bij vertrek naar het
park is het immers nooit duidelijk hoeveel
tijd een bezoek in beslag zal nemen.
Daarom wordt vanaf de maand november
met een afsprakensysteem gewerkt. Aanvoer van materialen naar het containerpark van Zedelgem zal vanaf dan enkel nog
kunnen na het maken van een afspraak en
op het afgesproken uur. Hierdoor zal een
bezoek minder tijd in beslag nemen en kan
het beter gepland worden. De gemeente
hoopt met het afsprakensysteem een goede samenwerking te stimuleren tussen
bezoekers en parkwachters, die dankzij het
afsprakensysteem beter op elkaar kunnen

Hoe een afspraak maken?
Een afspraak maken doe je via de website van
de gemeente. Je surft naar de startpagina

niet binnen de opgelegde termijn betaalt
zal geen toegang meer krijgen tot het containerpark.

van www.zedelgem.be en ziet bovenaan

Groenafval

een keuzemenu waaronder “Een afspraak

Bied je meestal enkel groenafval aan? Dan

maken” staat of je gaat meteen via de recht-

hebben wij voor jou de meest praktische

streekse link www.zedelgem.be/afspraken

oplossing. Je hoeft helemaal geen tijd te
investeren in een bezoek aan het container-

Wie niet in de mogelijkheid is om online een

park. Bij IVBO (de afvalintercommunale)

afspraak te maken, neemt telefonisch con-

kan je een container aankopen en deze op

tact op met het onthaal van het gemeente-

basis van een abonnement tweewekelijks

huis op het nummer 050 288 330.

laten ledigen. Je kan bv. een container van
240 liter aankopen voor de prijs van 42 euro

Betalen uitsluitend via bancontact

(excl. BTW) en die om de twee weken het

Het betalen van de aangevoerde materialen

hele jaar door laten ledigen voor de prijs

werd eerder omwille van corona-maatregelen

van 83 euro (excl. BTW). Er zijn ook grotere

uitgesteld omdat het beschikbare systeem

containers beschikbaar.

niet toeliet om contactloos te betalen. De
veiligheid in de strijd tegen corona kon hierdoor niet gegarandeerd worden.
Vanaf 1 november zal enkel nog een
contactloze betaling mogelijk zijn, cash-geld
zal vanaf dan niet langer aanvaard worden.
De betalingen die nog moeten vereffend

Wie vanaf 1 november geen afspraak

worden voor de periode april tot eind ok-

heeft gemaakt zal geen toegang meer
krijgen tot het containerpark. Heb je

Meer info over deze containers vind je terug via

geen afspraak gemaakt? Vertrek dan

www.ivbo.be/IVBOvoorjou/Bewoners.aspx of telefoneer 050 456 311.

niet naar het containerpark.

Ook op de achterkant van je afvalkalender vind je hierover de nodige info!
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IN DE KIJKER

Griepvaccinatiecampagne

W

ist je dat elke winter 1 op de 10 mensen griep krijgt? Bescherm je tegen de ziekte en haal vanaf half oktober
je griepprik. Vraag ernaar bij je huisarts.

Waarom haal je best een griepprik?
Ben je 65-plusser, ben je zwanger of heb je gezondheidsproblemen
zoals diabetes, een ziekte van longen, hart, lever of nieren? Dan is

Elk jaar zijn er andere griepvirussen. De Wereldgezondheids
organisatie stemt het vaccin af op het griepvirus dat waarschijnlijk
zal overheersen in het najaar.

het risico op complicaties door griep veel hoger. Daarom laat je je
best vaccineren vanaf half oktober. Zo heb je de beste kans om geen
griep te krijgen in de winter.

Hoeveel kost je griepvaccin?
Behoor je tot bovenstaande groepen? Dan krijg je het griepvaccin

Dit jaar ook oproep aan 50-plussers
Dit jaar worden ook de 50-65 jarigen aangespoord om een prikje te
laten zetten. Zo verminderen we de bezetting van ziekenhuisbedden

voor bijna de helft terugbetaald. Je betaalt dan nog ongeveer
7 euro. Verblijf je in een woonzorgcentrum dan is het zelfs gratis. Wil
je weten of je tot een risicogroep behoort en hoeveel je griepvaccin
precies kost? Vraag het na bij je huisarts.

als het griepseizoen samenvalt met een piek van COVID-19.

Vaccinatie door zorgpersoneel ook
nodig
Ook voor personeel werkzaam in de gezondheidssector is het
belangrijk dat ze zich laten vaccineren. Dit om zichzelf en patiënten

Meer weten over griep en griepvaccinatie?

te beschermen en zelf beschikbaar te kunnen zijn als er een nieuwe

Surf naar www.laatjevaccineren.be

golf van COVID-19 komt.

Seniorenfeest voorzien op 26 november 2020 gaat niet door
Het coronavirus is helaas de wereld en de gemeente(n) nog niet

te beschermen. Uit voorzorg is het seniorenfeest, dat gepland

uit… Hoe graag we het ook onze senioren hadden gegund om het

stond op 26/11/2020, geannuleerd.

jaarlijkse succesvolle seniorenfeest aan te bieden, en we hadden
opnieuw een programma om “u” tegen te zeggen, draagt het

Dank voor jullie begrip en hopelijk mogen we onze senioren er

gemeentebestuur de verantwoordelijkheid om het virus verder te

volgend jaar opnieuw hartelijk ontmoeten! #samentegencorona

helpen afremmen en preventief op te treden om zo haar burgers
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IN DE KIJKER

Uitleendienst gemeente:

Online aanvragen materiaal
Erkende Zedelgemse verenigingen kunnen via de gemeente di-

Hoe ga je te werk?

verse materialen huren voor de organisatie van hun activiteiten.

1. Surf naar de gemeentelijke website of meteen naar de web

Sinds kort gebeurt de aanvraag van materiaal online, net zoals de
aanvraag van een zaal of een evenement.

toepassing evenementen.zedelgem.be
2. Ga de beschikbaarheid van het materiaal na.
3. Reserveer je materiaal.

Het materiaal vraag je minstens 14 dagen op voorhand aan. Zodra

a. Hiervoor heb je een account nodig. Die kan je via deze web-

de aanvraag geaccepteerd of geweigerd is, krijg je automatisch

toepassing aanmaken.

een e-mail.

b. De dienst evenementen heeft voor heel wat Zedelgemse
verenigingen al een account aangemaakt. Wens je dus te reser-

Een overzicht van alle materialen kun je ook online terugvinden.

veren in naam van een vereniging, neem dan eerst contact op
met de dienst evenementen.

Nog vragen of meer informatie nodig?
Contacteer de dienst evenementen van de gemeente: evenementen@zedelgem.be of telefoneer naar 050 288 330 en
vraag naar de dienst evenementen.

BIBLIOTHEEK

Zaterdag 3 oktober 35 jaar bibliotheek Zedelgem!

Zaterdag 3 oktober Luisteroortjes!

iep hiep hoera voor de bib, want de bib bestaat dit jaar 35 jaar! We
hadden dit graag uitgebreid gevierd gedurende het jaar met verschillende activiteiten, maar omwille van de huidige Covid-19 maatregelen is
dit jammer genoeg niet gelukt.

Vanaf het najaar zitten onze traditionele

H

Toch willen we ons feestjaar niet zomaar

Te ontdekken bij je bib-bezoek en zolang

laten passeren en willen we onze bezoekers

de voorraad strekt wacht een verrassing

oprecht bedanken voor hun komst naar de

voor de lezer.

bibliotheek. Daarom bieden we elk gezin
graag een cadeautje aan.

voorleesuurtjes in een nieuw kleedje.
Elke eerste zaterdag van de maand verwelkomen we alle kleuters van 3 tot 6
jaar heel graag in onze bibliotheek voor
onze ‘luisteroortjes’ waarin we elke
maand een ander thema aan bod laten
komen. Op 3 oktober gaan we van start
met het thema vriendschap: in de bibliotheek Zedelgem van 11.00 u. tot 12.00 u.

De cadeautjes worden (zolang de voorraad

Deelnemen is gratis.

strekt) uitgedeeld in zowel de hoofdbibliotheek als de uitleenposten en dit vanaf
zaterdag 3 oktober, dag waarop de bib in
normale omstandigheden een heuse verwendag voor haar lezers zou georganiseerd
hebben… maar jullie Zedelgemse bib heeft
een gepaste attentie voorzien in de plaats.

Op maandag 2 november 2020 is de hoofdbibliotheek gesloten
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BIBLIOTHEEK

Dinsdag 20 oktober auteurslezing Lara Taveirne
Lara Taveirne (Brugs auteur van onder meer ‘De kinderen van

Waar: Bibliotheek Zedelgem

Calais’ en ‘Kerkhofblommenstraat’) komt langs in onze bibliotheek

Wanneer: Dinsdag 20 oktober - 20.00 u.

om persoonlijk haar verhaal te brengen. Ze vertelt je graag meer

Deelnemen: 2,5 euro

over haar boeken en hoe een boek tot stand komt. Wil je erbij zijn?

Inschrijven: via bibliotheek@zedelgem.be of telefoneer

Schrijf je dan snel in.

050 208 008 of aan de balie van de bib.

Een organisatie in samenwerking met Ginter.

Zaterdag 24 oktober Gametoernooi Mario Kart

Vrijdag 6 november kinderfilm in de bib – Onward

Ga maar alvast in de startblokken zitten, want de bibliotheek

De elfenbroers Ian (16) en Barley (19) wonen in een magische

organiseert een heus Mario Kart toernooi. Zijn jullie klaar om te

buitenwijk. Hun moeder geeft hen de toverstaf van hun over-

racen tot aan de finishlijn (de bananen, bommen en bloopers

leden vader waarna ze een bijzondere en avontuurlijke ont-

ontwijkend) om de grote winnaar te worden? Schrijf jullie dan

dekkingsreis maken, op zoek naar een antwoord op de vraag

snel in, want de plaatsen zijn beperkt tot 16 deelnemers. Voor

of er nog enige vorm van magie over is in de buitenwereld.

kinderen van 3 tot 12 jaar.

Voor kinderen vanaf 6 jaar.

Waar: Bibliotheek Zedelgem

Waar: Bibliotheek Zedelgem

Wanneer: Zaterdag 24 oktober - 10.00 u. tot 12.00 u.

Wanneer: Vrijdag 6 november - 14.00 u.

Deelnemen: gratis

Deelnemen: 3 euro

Inschrijven: via bibliotheek@zedelgem.be of telefoneer

Inschrijven: via bibliotheek@zedelgem.be of telefoneer

050 208 008 of aan de balie van de bib.

050 208 008 of aan de balie van de bib.
Omwille van de Covid-19 maatregelen worden enkel kinderen
toegelaten en geen (groot)ouders.
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C U LT U U R

Dinsdag 3 november - Familievoorstelling:

DE FAMILIE VON KAPP
(DIMITRI LEUE)

DE FAMILIE VON KAPP brengt Rock n Roll voor kinderen van elke

schrijver, bedenker en speler van heel wat gesmaakte kinder-en

maat en soort. DE FAMILIE VON KAPP is bijzonder gul, zelfs vol-

volwassenen voorstellingen.

wassenen mogen aan boord.
Live band met Dimitri Leue, Antoon Offeciers, Ken Pichal, Wouter
Klein Duimpje roept: WAAR ZIJN DIE HANDJES?

Berlaen & Jordi Geuens

Repelsteeltje steelt repels.
Dansende schoentjes zijn besmettelijk.
Assepoester krijgt dienstencheques.
Een biggetje bouwt een huisje van polyetheen.

Waar: GC De Groene Meersen
Wanneer: Dinsdag 3 november - 15.00 u.
Tickets en info: www.zedelgem.be/tickets tickets@zedelgem.be – 050 288 330

Dimitri Leue Von Kapp en zijn familie werken met plezier op uw

Deelnemen: Standaard: 7 euro - Gezinsbond: 5,50 euro

heupen. Ze zingen over sprookjes en het publiek leeft nog lang en
gelukkig. Bij de Familie Von Kapp danst, zingt en rapt hij tot de hele
tent davert met een band die barst van spelplezier.
Dimitir Leue was enkele jaren de MC voor Radio Oorwoud. Hij
maakte samen met Pieter Embrecht Sunjata, de Leeuwenkoning
van Mali. Daarnaast werkten ze ook voor televisie. Dimitri Leue is
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MILIEU

Aangepast subsidiereglement voor

energiebesparing

Sinds 1 juli 2020 is het aangepaste subsidiereglement voor energie

goedgekeurde premieaanvraag bij Fluvius hebt, je een extra sub-

besparing van kracht. Nu ligt de focus meer op het energie besparen

sidie kan aanvragen bij de gemeente. De focus ligt bij bestaande,

dan op energie opwekken. De energie die je niet verbruikt is ten-

oudere (van voor 2006) gebouwen omdat daar het meeste winst

slotte de meest klimaat- en milieuvriendelijke. Daarom kan er nu

valt te boeken op vlak van energiebesparing.

een subsidie aangevraagd worden voor dakisolatie, muurisolatie,
vloerisolatie en hoogrendementsbeglazing. Voor elk van deze acties

Deze nieuwe subsidie vervangt de subsidie voor zonnepanelen,

wordt 75 euro subsidie gegeven.

zonneboiler, warmtepomp en ventilatie.

Om in aanmerking te komen voor de subsidie moet voldaan worden aan dezelfde voorwaarden die Fluvius oplegt om bij hen een
premie te kunnen krijgen. Concreet betekent dit dat indien je een

Hoeveel warmte verliezen
de daken in Zedelgem
Goed nieuws! Fluvius nam onlangs een warmtefoto van Zedelgem. Dat gebeurde uiteraard niet
zonder reden. Op die manier kennen we de isolatiegraad van alle daken van Zedelgem.
Het dak is immers verantwoordelijk voor het meeste warmteverlies van je woning. Hoe roder het dak
kleurt, hoe meer warmte je dak verliest. Dat betekent hogere energiekosten en het is bovendien
slecht voor het milieu.
Benieuwd hoe jouw dak scoort?
Ontdek het vliegensvlug via
dakinzicht.fluvius.be/
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Meer info en het aanvraagformulier vind je op:
www.zedelgem.be/subsidiereglement-energiebesparing

De woonwinkel helpt je energie besparen
Wil je zelf je dak- of zoldervloerisolatie plaatsen, dan kan de energiecoach
van De Woonwinkel je bijstaan met handige tips en tricks om de klus tot
een goed einde te brengen. Voor een dak- of zoldervloerisolatie die je zelf
plaatst, vang je bij Fluvius tot 31 december 2020 een premie van €2/m²
(factuurdatum telt). Volgend jaar vervalt deze premie.
Ben je niet zo’n handige harry en laat je deze taak liever aan professionele
vakmannen over, dan kan je via de energiecoach offertes opvragen. Hij
bespreekt deze met jou, volgt ook de werken op en vraagt de premie aan.
Voor een dak- of zoldervloerisolatie die je laat plaatsen, ontvang je een
premie van €4/m² bij Fluvius, en dit ook nog na 31 december 2020.
Deze dienstverlening is een gratis dienst van De Woonwinkel en de
gemeente Zedelgem.
Je kan onze energiecoach William Werbrouck
telefonisch bereiken via 050 250 138 of
per mail via info@dewoonwinkel.be

MILIEU

Zwerfkatten! Wat Nu?
D

e aanwezigheid van zwerfkatten is een bekend fenomeen. Het gaat hier om katten die geen thuis hebben en
op zichzelf zijn aangewezen om te overleven. Als er niets gebeurt is dit een steeds groter wordend probleem.
Daarom heeft gemeente Zedelgem een zwerfkattenplan opgesteld.

De kern van het zwerfkattenplan is vermijden dat de populatie van zwerfkatten
in Zedelgem uitbreidt. Hiervoor wordt het
systeem van vangen, steriliseren en terug-

Het begint met een
melding…
Om de TNR-methode toe te passen is er een
stappenplan uitgewerkt.

plaatsen toegepast (trap, neuter, release

1. Melding: Meldingen van Zwerfkatten

of TNR). Deze manier van werken heeft

kunnen gebeuren via de milieudienst –

zowel voor de bevolking als voor de katten

050 28 82 25 – milieu@zedelgem.be

voordelen. Voor de burgers zal er minder
overlast zijn doordat de katten minder gaan
sproeien en vechten, waardoor het risico
op ziekteoverdracht en vervuiling van de
omgeving kleiner wordt. De katten worden toleranter tegenover soortgenoten en

Is jouw Gino
ook een gigolo?

V.U.: Peter Cabus, Secretaris-generaal Departement Omgeving, Koning Albert II-laan 20/8, 1000 Brussel

Kittens vermijden

Sinds 1 april 2018 is
sterilisatie verplicht
Jaarlijks belanden meer dan
20.000 katten in een asiel

2. Controle: Er wordt gecontroleerd of
het effectief om zwerfkatten gaat, hoeveel katten er zijn, of er iemand de dieren voedert …. Dit gebeurt meestal in
samenwerking met vrijwilligers

vertonen minder territoriaal gedrag, en

3. Voorbereiding: Er worden afspraken

daardoor is het risico op verwondingen,

gemaakt i.v.m. de vangactie. Dit gebeurt

ziektes en verkeersongevallen ook kleiner.

meestal in samenwerking met de melder
en vrijwilligers. De buurt wordt ook op de

DEPARTEMENT
OMGEVING

WWW.HUISDIERINFO.BE

sterilisatie_libelle2018.indd 1

24/05/2018 17:03:12

Wist je dat ...

hoogte gebracht om te vermijden dat er
huiskatten gevangen worden.

Is jouw Minoes
ook een wulpse
poes?

4. Vangactie: De technische dienst komt
vangkooien plaatsen. De kooien worden

… een kattin
al vruchtbaar is als ze
5 maanden oud is

V.U.: Peter Cabus, Secretaris-generaal Departement Omgeving, Koning Albert II-laan 20/8, 1000 Brussel

opgevolgd door de melder of vrijwilligersgroep. Als er een kat in de kooi zit,

… een kattin

wordt het Blauwe Kruis Brugge gecontac-

tot 2 nestjes per jaar

teerd om de dieren op te halen.

kan krijgen

5. Behandeling: In het Blauwe kruis worden de dieren onderzocht. Ongeneeslijk
Sinds 1 april 2018 is
sterilisatie verplicht
Jaarlijks belanden meer dan 20.000 katten in een asiel

DEPARTEMENT
OMGEVING

WWW.HUISDIERINFO.BE

sterilisatie2018_nieuw.indd 1

4/05/2018 13:34:11

GEZOCHT
Vrijwilligers zwerfkattenplan
Heb je na het lezen ook zin gekregen om
bij te dragen aan het zwerfkattenbeleid?
Heb je zin om zwerfkattenkolonies
op te volgen?
Geef dan nog een berichtje

… ook de sterilisatie

zieke dieren worden geëuthanaseerd.

van huiskatten verplicht is

Tamme katten blijven in het asiel ter

sinds 1 april 2018. Zo draag je ook

adoptie. En wilde zwerfkatten worden

bij aan het inperken van de

gesteriliseerd en terug uitgezet.

zwerfkatten populatie

6. Terugplaatsen: Na sterilisatie worden de
zwerfkatten zo snel mogelijk terug uitgezet op de plaats waar ze werden gevangen.
Zo verliezen ze hun territorium niet.
7. Nazorg: Waar wenselijk is er nazorg voor
de gesteriliseerde zwerfkatten onder de
vorm van voeder en beschutting. Dit gebeurt door vrijwilligers.

aan milieu@zedelgem.be
of 050 28 82 25
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MILIEU

Bestel nu je bosplantgoed en

behaag mee ons Houtland!
Via de webshop van Regionaal Landschap

van het Provinciedomein Tillegem om je

Houtland vzw kun je nu een bestelling

bestelde plantgoed af te halen. Bestellen

plaatsen van struikjes en (fruit)bomen

kan tot en met maandag 9 november.

voor deze winter. Er is een ruime keuze
aan streekeigen soorten geschikt voor de

Net zoals vorig jaar voorzien we enkele

aanleg van jouw haag, heg of vogelbosje.

gemengde voordeelpakketten aan sterk

Daarnaast zijn ook verschillende soorten

verminderde prijs, nl. een gemengde

hoogstammige (fruit)bomen en wilgen-

doornhaag, een bloeiende heg en een

pootstokken verkrijgbaar.

vogelbosje.

Dit jaar kun je op vrijdagnamiddag 27 en

Alle info en de online webshop vind je

zaterdagvoormiddag 28 november terecht

terug via de bestelknop bovenaan onze

op de parking langs de Torhoutsesteenweg

site: www.rlhoutland.be

SOCIALE ZAKEN

Vrijwilligerswerk
Heb jij wat tijd over en zegt vrijwilligen jou wel iets? Spreekt vrijwil-

Enquêteur

ligerswerk jou aan? Uiteraard op basis van de wetgeving op vrijwilligerswerk, een vrijwilligerscontract en volgens de geldende tarieven.
Bij lokaal bestuur Zedelgem is het mogelijk om vrijwilligerswerk te
doen, bepaalde diensten kunnen vrijwilligers inzetten. Momenteel
zijn wij voor vijf specifieke taken op zoek naar vrijwilligers. Er zitten
tijdelijke taken bij en ook taken die voor een langere periode kunnen
opgenomen worden.
Voor alle vacatures op deze en volgende pagina of als je
je spontaan wil aanmelden, neem contact op met:

Jouw profiel
Je bent een vlotte prater
Je kan mensen overtuigen
Je straalt vertrouwen uit
Je leert graag nieuwe mensen kennen
Je bent bereid om een vormingsmoment bij te wonen
Je kan je op twee verschillende momenten vrij maken

Taakomschrijving

Elke Vancaillie via 050 252 240

Om binnen de deelgemeente Veldegem een kwetsbaarheids-

of mail naar elke.vancaillie@zedelgem.be

onderzoek uit te voeren bij de +75-jarigen zoeken we enquêteurs om de vragenlijsten bij de mensen af te geven en toe te
lichten.
Als vrijwilliger voor het kwetsbaarheidsonderzoek ga je op
twee tijdstippen langs bij de jou toegewezen adressen in
Veldegem. Eén maal om de vragenlijst af te geven en één
maal om deze terug op te halen. Nadien worden de gegevens door een medewerker van ons ingegeven en door het
Steunpunt sociale planning geanalyseerd (dienst provincie WestVlaanderen).
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SOCIALE ZAKEN

Vrijwilligersvacatures
Chauffeur
Minder Mobielen Centrale (MMC)

Ondersteuner
kaartersclub Piekestroef

Jouw profiel

Jouw profiel

In bezit zijn van rijbewijs B

Je hebt een passie voor kaarten (manillen) en wenst die passie

In bezit zijn van een eigen wagen

graag te delen en over te brengen op anderen.

Klantvriendelijk zijn

Je hebt zin voor organisatie en helpt graag mee organiseren.

Hulpvaardig zijn
Graag met de wagen rijden

Taakomschrijving
Om het voortbestaan van de kaartersclub Piekestroef te kunnen

Taakomschrijving

blijven garanderen, zijn de huidige bestuursleden op zoek naar

Voor de Minder Mobielen Centrale zijn wij steeds op zoek naar

nieuwe krachten.

vrijwilligers die wat tijd wensen vrij te maken om mensen met

Je helpt mee de zaal in orde te zetten, bestellingen afwerken,

mobiliteitsproblemen te helpen. De Minder Mobielen Centrale

hulp bij opruimen van de zaal,...

is een vervoersdienst die toegankelijk is voor iedereen met een
beperkt inkomen en door een beperking niet in staat is om op

Er vindt maandelijks een grote kaarting met ongeveer 20 tafels

zijn of haar bestemming te raken. Dit kan gaan van kappers

plaats in dienstencentrum De Braambeier. Er is ook maande-

bezoek, bezoek vrienden tot een consultatie in het ziekenhuis.

lijks een inhaalkaarting met ongeveer 8 tafels.

We zoeken ook steeds vrijwilligers die mensen in een rolwagen met onze liftbus kunnen vervoeren.

Boodschapper
Jouw profiel
Als boodschapper bij onze boodschappendienst bied je
ondersteuning bij allerhande boodschappen voor mensen die
dit niet meer (zelf) kunnen.

Taakomschrijving
Op vaste tijdstippen neem je de klant mee, of neem je het
boodschappenlijstje van de klant mee en doe je boodschappen
in groot-Zedelgem.
De boodschappen kunnen gaan van bezoek aan een grootwarenhuis, apotheek, bakker, slager tot het bezoek van een
doe-het-zelfzaak.

Verjaardagsbezoeker
Jouw profiel
Je bent een vlotte prater
Je leert graag nieuwe mensen kennen
Je bent nieuwsgierig naar mensen
Vertrouwd zijn met de werking van de dienstencentra is een
pluspunt

Taakomschrijving
Alle 70-jarigen in Groot-Zedelgem krijgen tijdens de maand

Als vrijwilliger bouw je een vertrouwensrelatie op met de klant.

van hun verjaardag een bezoekje van een vrijwilliger met een

De boodschappen worden uitgevoerd met het wagenpark van

verjaardagskaart.

de dienst of met de eigen wagen.
Met deze kaart hebben de mensen recht op twee gratis maalJe kiest zelf de dagen dat je boodschappen wil doen op

tijden in een dienstencentrum naar keuze en één gratis bewe-

wekelijkse, 2-wekelijkse of maandelijkse basis. Wij zoeken

gingsactiviteit naar keuze. Als vrijwilliger bezoek je de mensen

dan een match.

met de kaart en geef je wat toelichting rond de werking van
de dienstencentra.
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SOCIALE ZAKEN

Ferm Kinderopvang Zedelgem zoekt

kinderbegeleiders en vrijwilligers
Kinderbegeleiders

Vrijwilligers

Zoek je een boeiende job als kinderbegeleider met zin voor

Heb je wat extra tijd en wil je deze graag doorbrengen met kinderen?

verantwoordelijkheid, de nodige creativiteit en ruimte voor

Ben je graag tussen de mensen en blijf je het liefst actief bezig?

vorming, dit dicht bij huis? Bij Ferm kom je in een warm team terecht

Dan is Ferm Kinderopvang iets voor jou!

van collega-kinderbegeleiders en je verantwoordelijke. Je vindt
er een goed evenwicht tussen werk en privé en kan genieten van

Kom het Ferm- team van de buitenschoolse kinderopvang te

gratis opvang van eigen kinderen (2,5 – 12 jaar). Je kan rekenen op

Zedelgem versterken als vrijwilliger! Je kan er aan de slag op woensdag-

een gunstige verlofregeling en verplaatsingsvergoeding, dit in een

namiddag en tijdens vakantiedagen.

bediendencontract van 20.00 u.
Ben je geïnteresseerd in deze vacatures en wil je graag deel uitmaken
Ferm heeft verschillende vacatures voor de locaties in grootZedelgem.

Voor meer informatie neem een kijkje
op www.SamenFerm.be
Contacteer Ferm
via het nummer 016 243 960
of mail naar
bko.zedelgem@samenferm.be
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van Ferm? Aarzel niet en solliciteer vandaag nog.

SPORT

Sport na school
voor leerlingen van het secundair onderwijs (SNS)
Ook dit jaar ondersteunt de Zedelgemse sportdienst het project

Ook onze Zedelgemse verenigingen werken actief mee, zo kunnen

Sport Na school. Met een SNS-pas kun je als leerling in het secundair

onze jongeren proeven van taekwondo, judo, zwemmen en ook

onderwijs sporten waar, wanneer, hoeveel en met wie je wil.

nog ander gezond sportief aanbod.

Een SNS-pas kost 30 euro voor 1 semester of 45 euro voor een
volledig schooljaar. Deze pas kun je kopen bij de gemeentelijke
sportdienst, Sport Vlaanderen of via de sportleerkracht van jouw
school.
Alle leerlingen van het secundair onderwijs kunnen deelnemen
aan meer dan 50 verschillende sporten in de regio. Een greep uit
het aanbod: Padelclub Brugge, cricket, schermen, fitness en nog
veel meer!

Meer info vind je op www.sportnaschool.be,
op de Facebookpagina “Sport Na School Regio Brugge” of contacteer sport@zedelgem.be
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TOERISME

Een verbindend project : wandelen en fietsen
in de vijf dorpskernen van Zedelgem
Gidsen Raf Devriendt en Jan Verplancke lanceerden in 2019 samen

De wandelingen in 2020 spitsen zich toe op Veldegem, dat dit

met de diensten cultuur en toerisme van de gemeente Zedelgem

jaar een feestjaar kent. In een periode van 5 jaar komt elk van de

‘Klavertje Vijf’, een verbindend project met een prachtig aanbod

5 dorpskernen (meerdere malen) in de kijker te staan. Met

wandelingen en fietstochten. Dit jaar krijgen ze het gezelschap van

‘Klavertje Vijf’ zetten we ook een extra activiteit op de toeristische

Bertrand Denys en Peter De Ram, die hun eigen wandeling uitwerkten

kaart van Zedelgem en het Brugse Ommeland.

in de plaats waar ze thuis zijn en volgens hun specialiteit. De beste
verhalen uit eerste hand dus …

Wandelen door 100 jaar Veldegem
Wat :

dorpswandeling in hartje Veldegem (3 km)

Wist je dat de Halfuurdreef werd gebruikt als afvalstort, en

Wanneer : woensdag 30 september en dinsdag 20 oktober 2020

vanwaar trouwens deze naam? Heb je nog gehoord van de

Gids :

Bertrand Denys

Veldegemse schrijver N.E. Fonteyne of de sigarenfabriek Jasco?

Start :

om 14.00 u. aan de kerk, einde omstreeks 16.00 u.

Bertrand vertelt je alle verhalen!

Toegankelijk voor mindervaliden
Onderweg houden we halt bij het cafeetje ’t Strooyhof voor een
Veldegem werd zelfstandig op 8 feb 1920! Ter ere van deze
verjaardag wandelen we door het Veldegem van 100 jaar geleden. De zelfstandigheid was al van vóór de Eerste Wereldoorlog
gepland, maar de uitvoering van deze plannen werd verhinderd... Maar parochiaal was Veldegem eigenlijk al heel wat eerder
ontstaan!
We verkennen de twee hoofdstraten van het centrum, die erg
veranderd zijn. Wat is de toekomst van het huis Vanthomme,
beeldbepalend voor het dorp? Wat is er gebeurd met ‘Moddes
reke’ en de pastorie? Wat is het verhaal van de begraafplaats?
Ontdek de sporen van de ‘Bazar’ en de restanten van de oude
cinema Capri : heeft die jou ook zoveel cultureel plezier bezorgd?
Ken je het verhaal achter de Bezembindersstraat?
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verfrissing.

TOERISME

Toeristische trekpleisters,
zien en doen in gemeente Zedelgem
Op de gemeentelijke website (www.zedelgem.be/toerisme) ontdek
je een pak informatie over de toeristische trekpleisters in onze
gemeente. In het onthaal van het gemeentehuis kan je ook om de
toeristische kaart komen, maar wist je dat de gemeente ook een
samenwerkingsverband heeft met lokale ‘Infopunten Toerisme’?
Ontdek via onze 'Infopunten Toerisme' de mooiste plekken en
bezienswaardigheden van de regio Brugse Ommeland. Een infopunt
toerisme is een gastvrij plekje in de gemeente waar lokale ondernemers zoals restauranthouders, café-uitbaters of aanbieders van
B&B zich als echte ambassadeurs van de gemeente en de streek
opwerpen.
Omdat ze vaak het eerste aanspreekpunt zijn voor toeristen en
recreanten die op stap zijn, volgden ze een opleiding tot echte
streekkenners. Ze ontvangen je dan ook met open armen en geven
insider-tips voor een geslaagde daguitstap. Je vindt in hun zaak ook
alle nieuwste gratis toeristische publicaties.

Deze infopunten heten je van harte welkom in onze gemeente:
Aartrijke

Zedelgem

B&B Artiriacumhoeve

Café Den Heirweg

Aartrijksestraat 112

Snellegemsestraat 117

050 20 09 40

050 20 87 38

artiriacum@telenet.be

denheirweg@skynet.be

Loppem

Zedelgem

Restaurant Bis Art

Taverne Rembrandt

Dorp 3

Torhoutsesteenweg 164

050 82 48 51

050 20 08 08

Veldegem

of nico_cappaert@skynet.be

De Kronemolen
Torhoutsesteenweg 416
0473 23 12 61
info@dekronemolen.com

Elk infopunt heeft z’n specifiek karakter: er is een B&B, een streekbierencafé, een wielercafé, een tearoom/brasserie en een restaurant. Je kunt ze herkennen aan het bordje met het groene i-logo
aan de voordeur.
Groepsfoto Infopunten Toerisme, in elke deelgemeente van Zedelgem minstens één infopunt.

Van Zuylen-de Spoelberchwandeling Hoogveld
Wat :

wandeling op domein Hoogveld, Veldegem (3 km)

Daarna een wandeling door het park en aangrenzend natuur-

Wanneer : zondag 20 september en dinsdag 13 oktober 2020

gebied: Franse en Engels tuinaanleg, de boomgaard, de serres,

Gids :

Jan Verplancke

de goudschat van de Torenhoeve, archeologische vindplaatsen

Start :

om 14.00 u. aan carpoolparking Hoogveld

door luchtfotografie …

(Zedelgemsestraat thv oprit kant Zedelgem),
einde omstreeks 17.00 u.

Er wacht ons ook een drankje in één van de gebouwen !

Niet toegankelijk voor mindervaliden
We maken kennis met baron Raoul van Zuylen van Nyevelt en
burggravin Marguerite de Spoelberch, de adellijke bewoners
van dit manoir zomerverblijf. Wie waren zij en hun roemrijke
voorouders? We vernemen de petite histoire van dit kasteel en
horen over het leven upstairs & downstairs met getuigenissen
van wie er diende.

Inschrijven: aan het onthaal in het gemeentehuis:

Groepen: vereniging, familie, vrienden kunnen de wandelingen

050 288 330 – info@zedelgem.be of via het ticketsysteem

of fietstocht apart boeken (50 euro) (op voorhand te betalen)

op www.zedelgem.be/klavertjevijf

Info: dienst toerisme: 050 288 605 of toerisme@zedelgem.be

Deelnemen: 5 euro (tem 12 jaar gratis)
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VEILIGHEID

Politiezone Het Houtsche
zet maximaal in op dienstverlening
Vanaf 1 september 2020 kan je 7 op 7, online een afspraak maken in jouw gemeente
Vanaf 1 september 2020 kan je ook een afspraak maken via de

Je hoeft voor bepaalde aangiftes zelfs niet meer naar het politie-

website www.hethoutsche.be om een aangifte te doen.

kantoor te komen, die kan je online melden via ‘police on web’. Dit
is o.a. het geval voor: (brom)fietsdiefstal, winkeldiefstal, diverse

Een online afspraak maken biedt heel wat voordelen:

beschadigingen en graffiti.

• Je plant een afspraak op het moment dat het jou best schikt.
• Je krijgt een bevestiging en een lijstje met documenten/zaken

Voor dringende politiehulp
bel je uiteraard nog steeds
naar 101!

die je meebrengt zodanig dat je aangifte vlot verloopt.
• Onze politiemedewerker kan je dossier voorbereiden.
• Je hoeft niet te wachten, dit betekent meer privacy en discretie.
Je kan ook nog steeds telefonisch een afspraak maken op ons algemeen nummer 050 820 800, dit tijdens de kantooruren.
AGENDA

11-18/10
Op avontuur gaan in de natuur maakt ons immers gezonder en
creatiever! Begeleide wandelingen in het Kamp Vloethemveld
en het nieuwe Ockerhout met enthousiaste gidsen en fietstochten
rond Vloethemveld vormen het programma.
Waar: Vloethemveld

Week van het Bos
We trappen de Week van het Bos af op 11 oktober voor een week
vol natuur- en spelplezier.
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Wanneer: van 11 t.e.m. 18 oktober 2020
Org.: De gemeenten Zedelgem en Jabbeke in samenwerking
met Natuur en Bos, de Vlaamse Landmaatschappij en
Vloethemveld vzw
Inschrijven: www.zedelgem.be/weekvanhetbos

AGENDA

11/10

37e Zilleghemtocht

26/10

Zedelgemse wandeltoer

Wandelclub Vier op een rij richt al voor de 37e keer hun
Zilleghemtocht in. Je kan kiezen tussen een afstand van 4, 6, 12,
18, 21 en 30 km.
Waar: Sportcentrum De Groene Meersen, Stadionlaan 8 in
Zedelgem
Wanneer: Zondag 11 oktober 2020, start vanaf 7.00 u tot 15.00 u.
Org.: Wandelclub Vier op een rij
Net zoals de voorbije jaren organiseert de sportdienst elke
maand een geleide groepswandeling van ongeveer 10 km.

18/10

Deze wandeltochten lopen langs rustige en mooie wegen in
Groot-Zedelgem. We verkennen ook enkele nieuwe wandel-

ANNULATIE: Vriendenmaal in ’t Lokaal
Veldegem
Helaas ontsnappen vele
verenigingen niet aan de gevolgen van COVID-19. Zo ook Parochiaal Centrum ’t Lokaal
in Veldegem. Met grote spijt heeft de beheerraad van ‘t Lokaal
beslist om de activiteit ‘Vriendenmaal’, die ingepland stond op
vrijdag 18 oktober 2020, te annuleren.

21/10

Babymassage

wegen.
Waar: Sportcentrum De Bosserij, Acaciastraat 31 in Veldegem
Wanneer: maandag 26 oktober, 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 20 99 01

4/11

Workshop licht-graffiti
Bij deze workshop komen geen spuitbussen en schetsboeken aan
te pas. Wél een fototoestel. Lichtgraffiti is een speciale fototechniek die je toelaat om met licht te tekenen in een donkere ruimte
en dat vast te leggen op beeld. Heb jij ook altijd al graag willen
zien in het donker? Kom dan meespelen en maak je eigen wereld
met behulp van lichteffecten, creëer geluiden en ontdek een nieuwe
nachtelijke wereld die je tot hiertoe nog niet kende. Maximum

Baby’s houden ervan om gestreeld, gemasseerd of geknuffeld te

15 deelnemers per sessie dus snel inschrijven is de boodschap!

worden. Tijdens een sessie van ongeveer 1 uur o.l.v. Fanny Noort
leer je concrete vaardigheden die je thuis verder kunt gebruiken bij

Waar: Dienstencentrum Jonkhove, Aatrijksestraat 9 in Aartrijke

krampjes, tijdens het huiluurtje of gewoon om samen iets leuks te

Wanneer: woensdagnamiddag 4 november 2020

doen. Een heerlijk ontspannend moment voor baby’s van 6 weken

Eerste sessie voor kinderen vanaf 7 jaar: 14.00 tot 16.00 u.

tot 10 maanden, samen met mama, papa, oma, opa… Verplicht

Tweede sessie voor jongeren vanaf 12 jaar: 16.30 tot 18.30 u.

inschrijven voor 14 oktober. Opgepast: de plaatsen zijn beperkt!

Prijs: 7 euro (leden) – 12 euro
(niet-leden)

Waar: Dienstencentrum Jonkhove, Aartrijksestraat 9 in Aartrijke

Org.: Gezinsbond Aartrijke

Wanneer: Woensdag 21 oktober 2020 om 19.00 u.

Info en inschrijven: Website Gezins-

Prijs: 2 euro (leden Gezinsbond)

bond Aartrijke (rubriek activiteiten)

Org.: Gezinsbond afdeling Aartrijke
Info en inschrijven: Marleen Carbonez marleen.carbonez@skynet.be of 0479 68 10 07
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IN DE RAND VAN DE RAAD

In de rand van de raad
Zitting gemeenteraad van 27 augustus 2020
ARCHIEF

OPENBARE WERKEN

De gemeenteraad keurde de aansluiting van gemeente Zedelgem bij

De gemeenteraad heeft het hemelwaterplan goedgekeurd.

Erfgoedinzicht goed voor het realiseren van een erfgoeddatabank/
beeldbank en het opmaken van een overeenkomst hiervoor.

De gemeenteraad besliste om de samenwerkingsovereenkomst
“Buffer en watercaptatie op de watermolenvijver te Zedelgem” met

De gemeenteraad keurde het beleidsplan 2021-2026 van de Inter-

de Provincie West-Vlaanderen te sluiten voor aanleg van buffering

gemeentelijke Onroerend Erfgoeddienst Raakvlak goed.

langs de Veldbeek .

MOBILITEIT

Een uitgebreide versie van de notulen kan je nalezen op de

De gemeenteraad nam kennis van het ‘Nieuw Openbaar Vervoer-

gemeentelijke website: www.zedelgem.be/gemeenteraad.

plan 2021’ en bracht er een gunstig advies over uit. De gemeenteraad vraagt de Vlaamse Regering en/of De Lijn om bij de verdere

Volgende zitting: donderdag 24 september 2020 om 19.30 u.

invoering van het plan rekening te houden met de opgenomen

Omwille van de corona-maatregelen gaat de gemeenteraad op

opmerkingen vanuit de vervoer-regioraad.

een andere locatie dan het gemeentehuis door, in De Braambeier
(Loppemstraat 14A, 8210 Zedelgem)

KORTE BERICHTEN

Social profitsalon, 29/10/2020 in Brugge
met ondersteuning van gemeente Zedelgem
Wil je weten hoe je aan de slag kan in de

Wanneer: 29 oktober, van 10.00 u. tot 15.00 u.

social-profitsector?

Waar: Magdalenastraat 27, 8200 Brugge, Magdalenazaal

Kom dan op 29 oktober 2020 naar het socialprofitsalon in Brugge.
Dat is dé plek waar jij lokale organisaties,
scholen en werkgevers kan ontmoeten uit
de gezondheidszorg, de socioculturele sector en de welzijnssector.
• Weet je nog niet of een job in de social profit iets voor jou is? Op het social-profitsalon vind je info over de sector, beroepen,
diploma’s, kan je een kijkstage (inleefmoment) aanvragen of je talenten testen.
• Zoek je werk in de sector? Werkgevers
vertellen je alles over hun vacatures en
(kijk)stages of vrijwilligerswerk in hun
organisatie.
• Heb je nog geen diploma? Scholen geven
je informatie over opleidingen naar werk
in de social-profitsector.
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Kom je met een groep? Maak dan zeker een afspraak via Tom.Feys@brugge.be
De groepen krijgen wat extra uitleg en een rondleiding.

KORTE BERICHTEN

Vreugdevolle afsluiter van de Zedelgemse speelpleinwerking (SPW)
Op maandag 31 augustus vond de afsluiter plaats van de Zedelgemse
speelpleinwerking. De kinderen konden zich net voor de start van
het nieuwe schooljaar nog eens goed uitleven op de vele springkastelen en animatie. De gemeente trakteerde met frietjes en een ijsje.
Schepen van jeugd, Dirk Verhaeghe, was alvast tevreden met het
vlotte verloop van de vakantie: "Alle monitoren hebben deze zomer
de richtlijnen van de jeugddienst nauw opgevolgd waardoor we een
heel toffe zomer aan de kinderen hebben kunnen aanbieden. De
jeugddienst heeft ervoor gezorgd dat, mits wat aanpassingen, het
programma zoveel mogelijk kon doorgaan.”

Herdenking Bevrijding WO II in Loppem
Op 3 september werd naar jaarlijkse traditie in Loppem een plechtigheid georganiseerd om de bevrijding van WO II te herdenken.
Een organisatie van NSB (Nationale Oudstrijdersbond) Loppem,
die dit jaar in beperkte kring werd georganiseerd met de nodige
maatregelen in de strijd tegen COVID-19.

Ontwikkelingsplan woonuitbreidingsgebied Patrijzenhoek,
aansluitend op site De Groene Meersen
Tijdens een informatiemarkt op 3/09/2020
georganiseerd door de gemeente i.s.m.
Scholengroep Sint-Rembert en de WVI
(West-Vlaamse intercommunale) werd
het project Patrijzenhoek aansluitend op
site De Groene Meersen voorgesteld. Via
informatiepanelen werden de verschillende
thema’s van het ontwikkelingsproject voor
deze site voorgesteld.

De informatiepanelen die opgesteld stonden op de infomarkt vind je allemaal terug op de gemeentelijke website en bieden info rond
de thema’s masterplan, mobiliteit, school, sport en wonen: zedelgem.be/ontwikkelingsplan-woonuitbreidingsgebied-patrijzenhoek-0
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OPENINGSUREN

Gemeentehuis

Deelgemeenten

Pater Amaat Vynckeplein 1, 8210 Zedelgem
050 28 83 30

Loppem - Dorp 1, 8210 Loppem
050 84 21 30 - burgerzaken@zedelgem.be
Maandag: 8.30 - 12.00 u. / woensdag: 13.30 - 16.00 u.

info@zedelgem.be

Veldegem - Markt 10, 8210 Veldegem

Voormiddag

Namiddag

Maandag

Gesloten

13.30 - 19.00 u.

Dinsdag

09.00 - 12.00 u.

Gesloten

Aartrijke - Aartrijksestraat 9 (Jonkhove), 8211 Aartrijke

Woensdag

09.00 - 13.00 u.

Gesloten

050 81 34 99 - burgerzaken@zedelgem.be

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.

050 27 81 01 - burgerzaken@zedelgem.be
Dinsdag: 8.30 - 12.00 u. / woensdag: 13.30 - 16.00 u.

Maandag: 8.30 - 12.00 u. / woensdag: 13.30 - 16.00 u.

Containerpark
Remi Claeystraat 15, 8210 Zedelgem
050 20 03 32

Sociale dienst & OCMW
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.

icontainerpark@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.

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: gedurende de ganse week, maar niet op zaterdag.

Archief
Engelstraat 7, 8211 Aartrijke

Technische dienst - uitleendienst

050 81 44 14
archief@zedelgem.be
Vanaf 1/09/2020 nieuwe openingsuren en bezoek op afspraak:
- Maandagavond tussen 17.00 u. en 19.00 u.
- Dinsdagvoormiddag tussen 09.00 u. en 12.00 u.
- Woensdagnamiddag tussen 13.30 u. en 17.00 u.

Schatting 71, 8210 Zedelgem
050 28 83 30
technische.dienst@zedelgem.be
Maandag t.e.m. vrijdag: 8.30 - 12.00 u.

Een afspraak maken doe je via https://afspraken.zedelgem.be/
of telefonisch.

Zwembad De Groene Meersen

Bibliotheek

Stadionlaan 48, 8210 Zedelgem

Stadionlaan 50, 8210 Zedelgem

050 20 99 01

050 20 80 08

sport@zedelgem.be

bibliotheek@zedelgem.be
Voormiddag

Namiddag

Maandag

Gesloten

14.00 - 19.00 u.

Dinsdag

Gesloten

14.00 - 19.00 u.

Woensdag

Gesloten

Donderdag

Voormiddag

Namiddag

Dinsdag

08.15 - 9.15 u.

Gesloten

14.00 - 19.00 u.

Woensdag

Gesloten

14.30 - 20.00 u.

Gesloten

Gesloten

Donderdag

09.30 - 10.30 u.

17.30 - 19.00 u.

Vrijdag

10.00 - 12.00 u.

14.00 - 18.00 u.

Zaterdag

09.30 - 12.30 u.

Gesloten

Openingsuren uitleenposten Loppem - Veldegem - Aartrijke:
Woensdag: 15.00 - 18.00 u. / zaterdag: 9.30 - 12.30 u.
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Het zwembad werkt voorlopig nog steeds op afspraak.

11.45 - 13.00 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

