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Zorg voor jezelf, zorg voor elkaar #samentegencorona

6 gouden regels tegen corona 

Respecteer de hygiëneregels 

1

Doe je activiteiten liefst buiten

2

Denk aan kwetsbare mensen 

3

Hou afstand (1,5m.)

4

Beperk je nauwe contacten

5

Volg de regels voor bijeenkomsten

6

De campagne ‘11 miljoen redenen’ is een campagne van het nationaal crisiscentrum die inzet op het blijven volhouden van de zes 
gouden regels tegen corona. Centraal staat een reeks van negen verschillende portretten van burgers die elk hun persoonlijke drijfveren 
op een foto tonen. Elke Belg heeft namelijk minstens één goede reden om de zes gouden regels tegen corona te blijven volgen, luidt het 
idee. De campagne nodigt iedereen dan ook uit om zijn of haar persoonlijke reden te delen via www.11miljoenredenen.be als antwoord 
op de vraag: ‘Waarom leef jij de regels na?’
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I N  D E  K I J K E R

Ik Zomer West-Vlaams…  
in Zedelgem

De provincie West-Vlaanderen lanceerde in juni de campagne “Ik zomer West-Vlaams” om een veilige,  
corona-proof zomerse beleving te garanderen in onze provincie.

De provincie liet hierbij de lokale besturen aan zet: op lokaal  
niveau heeft men alles in handen om het lokale belevingsaanbod 
te stimuleren en te ondersteunen naar de eigen inwoners toe. Ook 
gemeente Zedelgem trok met volle overtuiging deze kaart en diende 
een voorstel in, dat kon rekenen op een mooie provinciale subsidie!
Het bestuur van de gemeente Zedelgem liet volop het bruisend  
verenigingsleven in onze dorpskernen aan zet en vroeg verenigingen, 
organisaties, comités… uit zowel Aartrijke, Loppem, Veldegem, 
Zedelgem-dorp en Zedelgem Sint-Elooi om, al dan niet in een  
samenwerkingsverband, in het kader van deze campagne activiteiten 
te organiseren.

De oproep kon rekenen op heel wat enthousiasme en leverde in 
elke dorpskern mooie resultaten op! Er werden verschillende zoek-
tochten georganiseerd, men kon op zoek gaan naar “De Stoel”, er 
werden leuke alternatieven gezocht voor de plaatselijke jaarlijkse 
kermisfestiviteiten, een heuse detectivetocht en paintball-namiddag 
in elkaar gebokst, wandel- en looptochten op de kaart gezet, een 
Zelfie-parcours uitgestippeld … Kortom, voor elk wat wils!

Ook de lokale handelaars werden niet vergeten! Zij werden recht-
streeks betrokken bij de organisatie van de verschillende activiteiten, 
en konden ook rekenen op een specifieke ondersteuning vanuit de 
gemeente zelf. Alle lokale handelaars werden door de gemeente 
aangeschreven om waardebonnen uit te schrijven, die door de 
gemeente volledig werden terugbetaald. De waardebonnen werden 
aan de verschillende dorpskernen aangeboden als prijzenpot voor 
hun activiteiten om hiermee de lokale inwoners nog eens extra aan 
te moedigen hieraan deel te nemen.

Het bestuur en alle diensten van de gemeente Zedelgem wensen 
alle verenigingen, organisaties en comités van harte te bedanken 
voor hun inzet, vindingrijkheid en enthousiasme bij het organise-
ren van de verschillende activiteiten. Dankzij jullie konden ook de  
Zedelgemnaren volop “West-Vlaams zomeren”!
In een volgende editie van Zedelgem Magazine hopen wij jullie 
enkele sfeerbeelden te kunnen tonen van de activiteiten uit de 
verschillende dorpskernen, om iedereen nog eens volop te laten 
meegenieten!
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Het Infopunt Dementie Groot-Zedelgem
Op 21 september is het Infopunt Dementie Groot-Zedelgem gestart. 

Infopunt Dementie is een initiatief dat tot stand gekomen is door een samenwerking tussen vzw Zorg en Welzijn en woonzorggroep 
GVO. Het is een neutraal, kosteloos en laagdrempelig aanspreekpunt. Alle inwoners van Groot-Zedelgem kunnen terecht met al hun 
vragen en/of twijfels rond dementie.

Het infopunt richt zich in eerste instantie tot mensen met (een vermoeden van) dementie en hun naaste omgeving (partner, kinderen, 
familie, vrienden, mantelzorger …). Daarnaast ook tot de professionele zorgverleners 
die vragen hebben omtrent het omgaan met hun cliënten. Infopunt Dementie Groot- 
Zedelgem wil zich ook actief inzetten voor alle bewoners, diensten en handelaars binnen 
Groot-Zedelgem.

De begeleiding kan bestaan uit een combinatie van mogelijke tussenkomsten:
• Psychosociale ondersteuning
• Informatie omtrent de problematiek en/of omgaan met mensen met dementie 
• Informatie en advies rond het bestaande hulp- en dienstverleningsaanbod
• Doorverwijzen naar een gepast zorgaanbod

Zowel de persoon met dementie, zijn mantelzorgers en familieleden, de huisartsen en 
zorgverleners in de thuiszorg, maatschappelijk werkers in de zorg- en welzijnssector 
als alle verenigingen en inwoners van Groot-Zedelgem kunnen zich aanmelden voor 
ondersteuning.

Je kan hiervoor terecht aan het onthaal van het WZC Klaverveld, telefoneren op het 
nummer 050 826 636 of een e-mail sturen naar info@zwz.be.

Wil je op de hoogte blijven van verdere ontwikkelingen en activiteiten, stuur dan een 
mailtje, zo krijg je regelmatig een update. 

I N  D E  K I J K E R

Als inwoner van Zedelgem kan je terecht bij De Woonwinkel voor 
advies, informatie en begeleiding op maat rond huren en kopen, 
premies, verbouwen, energie en de kwaliteit van de woning. 

Deze intergemeentelijke samenwerking werd opgericht door de 
verschillende gemeentebesturen en OCMW’s met de steun van de 
Provincie West-Vlaanderen en de Vlaamse Overheid.

In 2017 werd binnen IGS (intergemeentelijke samenwerking)  
De Woonwinkel (Beernem, Damme, Oostkamp, Torhout en Zedelgem) 
beslist er een energiecoach aan te stellen.

Zijn taak is het individueel informeren en adviseren van burgers bij 
het duurzaam en energiebewust renoveren van hun woning, met 
specifieke aandacht voor bepaalde doelgroepen.

Het opvragen van offertes, opvolgen van de werken, geven van 
allerhande informatie en aanvragen van premies behoren ook tot 
zijn takenpakket.

Je kan de energiecoach bereiken via De Woonwinkel op het nummer 
0477 98 56 02 of via william.werbrouck@dewoonwinkel.be

Voor alle andere woonvragen kan je telefonisch contact opnemen 
via 050 250 138 of via mail naar info@dewoonwinkel.be

Wat kan De Woonwinkel voor jou betekenen?
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B I B L I O T H E E KB I B L I O T H E E K

Maandag 2 november: hoofdbibliotheek gesloten
Woensdag 11 november: hoofdbibliotheek en uitleenposten gesloten

C U L T U U R

De 10de editie van pARTcours zal plaatsvinden in het Pinksterweekend (zaterdag 22 t.e.m. 
24 mei 2021). We kunnen nu al vertellen dat de unieke setting van de kerk van de Priorij 
Onze-Lieve-Vrouw van Bethanië de uitvalsbasis wordt. De andere locaties op de kunstroute 
worden later bekend gemaakt.

Deelname is mogelijk voor lokale kunstenaars en Zedelgemse kunstverenigingen.
Elke deelnemer zal 3 werken naar keuze kunnen tentoonstellen en 1 themawerk.  
De kunstenaars worden dit keer uitgedaagd om een werk te maken rond het thema 'wind', 
een logische vervolg op het thema 'water' (2019).

Oproep deelname kunstroute pARTcours
Het kunstevenement pARTcours is een gevestigde waarde in onze gemeente. Om de twee jaar buigt een  

enthousiaste werkgroep vrijwilligers zich samen met de cultuurdienst over de organisatie van de kunstroute. 

Vrijdag 6 november -  
kinderfilm in de bib – Onward 

De elfenbroers Ian (16) en Barley (19) wonen in een magische 
buitenwijk. Hun moeder geeft hen de toverstaf van hun over-
leden vader waarna ze een bijzondere en avontuurlijke ont-
dekkingsreis maken, op zoek naar een antwoord op de vraag 
of er nog enige vorm van magie over is in de buitenwereld.
Voor kinderen vanaf 6 jaar.
Waar: Bibliotheek Zedelgem 
Wanneer: Vrijdag 6 november - 14.00 u. 
Deelnemen: 3 euro 
Inschrijven: via bibliotheek@zedelgem.be of telefoneer  
050 208 008 of aan de balie van de bib. 

Omwille van de Covid-19 maatregelen worden enkel kinderen 
toegelaten en geen (groot)ouders.

Maandag 23 november 
De kunst van het voorlezen  

door Inge Uman 
Inge Umans (leesbevorderaar) wil scholen, bibliotheken,  
kinderopvang, (groot)ouders & kinderen met boeken en  
verhalen verbinden en de goesting in lezen, voorlezen en  
vertellen aanwakkeren. Daarom nodigen we haar graag bij ons 
uit tijdens de voorleesweek. Ze legt uit wat het belang is van 
voorlezen en vooral: hoe pak je het aan?
Waar: Bibliotheek Zedelgem 
Wanneer: Maandag 23 november - 19u30 
Deelnemen: 3 euro 
Inschrijven: nschrijven via bibliotheek@zedelgem.be of bel 
naar 050 208 008 of aan de balie van de bib. 

Inschrijven is gratis en kan vanaf 1 november tot 15 februari via het inschrijvingsformulier  
op onze website: www.zedelgem.be/tentoonstellingen of bij de cultuurdienst op  
het nummer 050 288 605
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C U L T U U RC U L T U U R

De cultuurprijzen van de gemeente Zedelgem steken sinds dit jaar 
in een nieuw en fris kleedje. De bijdrage aan de algemene culturele  

beleving in Zedelgem blijft uiteraard de belangrijkste voorwaarde, maar 
ook het zorgen voor creativiteit, vernieuwing en tonen van maat-
schappelijk engagement wil de gemeente blijvend ondersteunen. 
Zoals eerder aangekondigd was het de bedoeling dit najaar reeds een 
eerste uitreiking van de cultuurprijzen te organiseren, maar stak het  
Covid-19 virus hier een stokje voor…

In de hoop dat het voorjaar 2021 ons iets 
gunstiger gezind zal zijn, zijn we momen-
teel reeds bezig met de organisatie van de 
prijsuitreiking in 2e helft april 2021.

De cultuurprijzen 2021 worden uitgereikt 
aan de categorieën “Jonge Belofte” en 
“Zedelgem naar buiten Zedelgem”.

Voor beide categorieën gelden volgende 
criteria:
• Men maakt(e) zich verdienstelijk binnen 

de brede culturele sector: zang, dans, 
toneel, poëzie, beeldende kunst, schil-
derkunst, muziek, erfgoed-gerelateerd, 
socio-cultureel verenigingsleven,… ;

• Men zorgt/zorgde, door de culturele 
prestaties en inzet, voor voor creati-
viteit, vernieuwing, gemeenschaps-
vorming of versterking van het maat-
schappelijk engagement in en voor 
Zedelgem.

Voor de categorie “Jonge Belofte” geldt 
bijkomend dat dit een persoon moet zijn 

van maximaal 35 jaar oud. Voor de cate-
gorie “Zedelgemnaar buiten Zedelgem” 
geldt bijkomend dat dit een persoon, 
groep, organisatie of vereniging moet zijn 
die niet langer in de gemeente woonach-
tig is of er haar zetel heeft, maar wel een 
band heeft met onze gemeente.

Ken je iemand of een vereniging die 
hiervoor in aanmerking kan komen en 
wil je deze graag voor de cultuurprijzen 
nomineren? Stuur dan, tegen uiterlijk 
31 januari 2021, je nominatie door naar  
cultuurprijzen@zedelgem.be, waarbij 
je kort aangeeft over wie het gaat, hoe 
hij/zij bijdraagt of bijdragen tot het brede 
culturele leven in onze gemeente en (met 
eventueel en graag ook wat beeldmateriaal, 
foto’s, …) wat hij/zij reeds heeft of hebben 
verwezenlijkt.

Uit alle nominaties kiest het college van 
burgemeester en schepenen, op advies 
van de cultuurraad, voor elke categorie 
de uiteindelijke laureaat. Elke laureaat 
ontvangt een kunstwerk uit handen van 
de burgemeester en schepen van cultuur 
en, voor de “Jonge Belofte”, garandeert 
de gemeente ook toonkansen tijdens 
evenementen of activiteiten in en door 
de gemeentelijke diensten georganiseerd.
Laat ons dus zeker iets weten als jij iemand 
of een vereniging of organisatie kent die 
volgens jou deze erkenning zeker verdient!

Reveil (corona-versie)
Sint-Laurentius kerk Zedelgem
1 november 2020, 17 u. - 18 u.

VZW Reveil moedigt artiesten en organisatoren aan om 1 november nieuw leven in te blazen. Zedelgem is één van de gemeenten die een 
lokale begraafplaats onderdompelen in een warme gloed van muziek en lokale levensverhalen. Zo is een Reveil-moment een eerbetoon 
aan de wortels van elke gemeente. Met het diepste respect voor elke overtuiging.

De toegang is gratis, maar omwille van Corona is vooraf aanmelden verplicht.

Inschrijven via www.zedelgem.be/tickets, tickets@zedelgem.be of aan het onthaal van het gemeentehuis van Zedelgem.
 Meer info over het initiatief: www.reveil.org

Cultuurprijzen in een nieuw kleedje!

Het volledige reglement voor de cultuurprijzen kan je nalezen op
www.zedelgem.be/cultuurprijzen
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M U Z I E K

Jan De Wilde
Zaterdag 14 november 2020, 20.00 u.

GC De Groene Meersen

Jan De Wilde is een kleinkunst icoon. Hij werd het in 1965 en hij is het 
ook nog in 2020. Moeiteloos behield hij zijn status, dankzij liedjes 
die tot onze culturele ziel zijn gaan behoren: ‘Joke’, ‘Een vrolijk len-
telied’, ‘Walter’, ‘Hèhè’, ‘Eerste sneeuw’, ‘Fanfare van honger en dorst’ 

Zijne Aaigemse Hoogheid speelde de voorbije vijf seizoenen zo’n 
125 concerten. Onder de titel ‘Dag meneer De Wilde’ verschenen 
ook een box met 3 cd’s en een biografie. De 75ste verjaardag van 
onze bard – op 1 januari 2019 – werd passend gevierd op Canvas 
met een warme TV–documentaire. Hij lijkt bezig aan een never 
ending tour, Bob Dylan achterna. Alleen heeft Jan de concerten 
niet nodig om zijn alimentatie–schulden te betalen. Maar speelt 
hij … omdat het plezant is.

Dankbaar voor wat hij het beste kan, het liefste doet en de kansen 
die hij krijgt om volop zijn Zevende Jeugd te beleven. Ook in 2020 
staat hij ‘ongegeneerd’ op het podium. Witgallig zilvergrijs. Onna-
volgbaar grappig maar bovenal muzikaal ijzersterk. Met het beste 
uit wat hij ooit op plaat zette én met pareltjes uit zijn eerste jaren.
 Dertig jaar na zijn meest succesvolle album ‘Hèhè’ en vijftig jaar na 
zijn cultsingle ‘Joke’ is hij samen met zijn vrienden meer dan ooit 
klaar voor nog een hartverwarmend concert.

Met: Jan De Wilde (zang/gitaar/mondharmonica), Eddy Peremans 
(gitaar), Kries Roose (toetsen), Jo Soetaert (drums), Mario Vermandel 
(bass/contrabas), Liesbeth De Lombaert (altviool)
Tickets: 19 EUR (standaard), 17,50 EUR (65+), 14 EUR (-26)  
of 9,5 EUR (-26 op de dag van het concert)
Verkoop: www.zedelgem.be/tickets, tickets@zedelgem.be  
of onthaal gemeentehuis Zedelgem
Alle evenementen worden - uiteraard - Corona-proof georganiseerd!

Tentoonstelling Kunstenaar in de Kijker, 

Aukje Goethals
Dienstencentrum Jonkhove,  

Aartrijksestraat 9, Aartrijke
 Van 19 november t.e.m. 19 januari

Aukje Goethals is geboren in 2004. Ze is de dochter van Balder 
Goethals en Iemke Verplancke, beiden afkomstig uit Zedelgem. 
Ze is de zus van Aerjen.

Aukje heeft duidelijk wat je noemt ‘een aardje naar haar vaartje’: 
ze heeft van kindsbeen af een passie voor kunst ontwikkeld.  
Ze zat altijd bij haar vader aan tafel toen hij zijn teken- of schilder 
opdrachten afwerkte en van hem leerde ze onderhand werken met 
kleurschakering, licht en schaduw en diverse andere technieken: 
werken met potlood, kleurpotlood, pen, enz. 

Tegenwoordig is Aukje vooral gefocust op digitaal tekenwerk  
en -ontwerp, waarbij de aandacht gaat naar eigen ontworpen  
animatiefiguren. Haar grote droom is om ooit mee te werken aan 
de productie van animatiefilmpjes.

Praktisch:
De tentoonstelling is gratis en doorlopend te bezoeken tijdens de 
openingsuren van het dienstencentrum:
•  Op maandag en donderdag: 11 u.-17 u.
•  Op dinsdag en woensdag: 9 u.-17 u.
•  Op vrijdag: 9 u.-16 u. 

Een organisatie van de cultuurdienst in samenwerking met de werk-
groep beeldende kunst en LDC Jonkhove. 

C U L T U U R
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SWAP – Herfst 2020 
Activiteiten voor tieners van 12 t.e.m. 15 jaar

Doordat de SWAP op woensdag dit najaar niet kon doorgaan wegens COVID-19, organiseert de sportdienst 
tijdens de herfstvakantie de SWAP herfst. De werking voor de herfst zal gelijkaardig verlopen zoals de tiener-

werking tijdens de zomer.

Jongeren van 12 tot en met 15 jaar kunnen 
deelnemer aan een super programma van 
maandag 2 november tot vrijdag 6 november. 
Alle activiteiten vinden ook nu terug plaats 
op het domein Groenhove, gelegen aan het 
kruispunt Zuidwege (inrit naast tankstati-
on). Bij regenweer verplaatsen we ons met 
de fiets naar het sportcentrum De Groene 
Meersen, breng dus steeds jouw fiets mee. 

Benieuwd naar het programma? Het pro-
gramma vind je vanaf dinsdag 13 oktober 
op onze gemeentelijke website en via de 
facebookpagina van de Jeugd- en Sport-
dienst. 

Inschrijven kan online en kan vanaf  
donderdag 15 oktober 2020 om 13.30u. 

Meebrengen:
• Fiets
• Mondmasker
• Herbruikbare drinkfles (genaamtekend) 

en evt. een koek
• Sportieve en regenkledij

 Welke maatregelen nemen we? 
Om de veiligheid van iedereen te kunnen 
garanderen, hebben we onze werking voor 

de herfst 2020 aangepast aan de voorzorgs-
maatregelen van de overheid: 
• We vermijden alle externe contacten.
• We organiseren geen verplaatsingen met 

de bus.
• We plannen geen uitstappen of externe 

activiteiten.
• We werken met een weekbubbel van 

max. 50 personen. 
• Alle kinderen worden via de kiss & ride 

afgezet en opgehaald. 
• Ouders komen niet binnen in de gebouwen. 
• Kinderen afzetten en ophalen gebeurt zo 

veel mogelijk door dezelfde ouder. 
• Je bewaart ten allen tijde 1,5 meter  

afstand van animatoren, andere ouders 
en tieners.

• Jongeren en animatoren moeten regel-
matig de handen wassen en ontsmetten. 

• We voorzien een uitgebreide EHBO-kit 
en een aparte ruimte voor als er iemand 
ziek wordt.

• Zorg voor een genaamtekende herbruik-
bare drinkfles.

• Kinderen en jongeren die ziek zijn of wa-
ren (symptomen in de voorbije 5 dagen)  
kunnen niet deelnemen. 

• Kinderen uit risicogroepen kunnen enkel 
deelnemen voor het voorlegen van een 

doktersattest. Raadpleeg bij twijfel je arts.
Hou er rekening mee dat de maat
regelen kunnen wijzigen onder invloed 
van nieuwe evoluties rond het virus. 

INSCHRIJVEN EN BETALEN

Registreren/Inloggen
Op inschrijvingen.zedelgem.be maak je een 
gezinsaccount aan. Hou je gebruikersnaam 
en wachtwoord goed bij! 
Inschrijven
Meld je aan en voer de inschrijving in.
Betalen
Je ontvangt een e-mail met de factuur die 
je via overschrijving kan betalen. 
Annulatie: terugbetaling enkel mogelijk 
mits attest van de dokter.

Meer info op https://www.zedelgem.be/
speelpleinwerking-kriebels-en-swap
Volg ons op Facebook 
(jeugd- en sportdienst Zedelgem) 

CONTACT
Jeugddienst (inschrijvingen en algemene 
info)
050 288 602 – jeugd@zedelgem.be 

J E U G D
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Herfstvakantie 2020 net iets anders dan an-
ders. Wij zorgen voor jou, jij ook voor ons?

Om de veiligheid van iedereen te kunnen 
garanderen, hebben we onze werking voor 
deze herfstvakantie aangepast aan de voor-
zorgsmaatregelen van de overheid.

LEEFTIJD EN BUBBELS

Wij werken met bubbels. In elke bubbel  
mogen 50 personen. Hieronder horen zowel 
de kinderen als de monitoren. Deze bubbels 
moeten heel de week uit dezelfde personen 
bestaan.
We verdelen onze bubbels volgens de  
bestaande leeftijdsgroepen.

 Bijtjes 3 tot en met 4 jaar 
  (pampervrij)  
  (1ste en 2de kleuterklas)

 Rupsen 5 tot en met 6 jaar
  (3de kleuter en 1ste leerjaar)

 Krekels 7 tot en met 8 jaar
  (2de en 3de leerjaar)

 Mieren 9 tot en met 12 jaar
  (4de, 5de en 6de leerjaar)

De kinderen mogen in hun eigen bubbel 
spelen naar hartenlust, maar mogen met de 
andere bubbels niet in contact komen. Elke 
bubbel heeft zijn eigen vaste monitoren en 
zijn eigen vaste speelzones.

Inschrijvingen
De inschrijvingen starten op donderdag 
15 oktober 2020 om 13.30u. 
Online inschrijven is verplicht. Dit kan per 
bubbel. We hebben het liefst dat de kinderen 
een volledige week komen en telkens een 
volledige dag. Op die manier kunnen we 
onze weekbubbels behouden. Maak dus 
maximaal gebruik van 5 volle dagen speel-
pleinwerking. 

Niet opdagen terwijl je in een weekbubbel 
zit zorgt er voor dat je kansen ontneemt van 
kinderen die wel nood hebben aan opvang-
initiatieven. We weten dat dit geen eviden-
tie is, maar uitzonderlijke tijden vragen om 
een uitzonderlijke aanpak.

Registeren is verplicht!
Zo beschikken we meteen over de juiste con-
tactgegevens en medische fiche. 

Door te registeren kan je ook je attest  
verkrijgen voor de belastingen en voor de 
terugbetaling van de mutualiteit.

Registreren doe je als volgt:
Via inschrijvingen.zedelgem.be maak je 
een gezinsaccount aan. Je voegt de gezins-
leden toe en vult de medische fiche in. Hou 
je wachtwoord en login bij, want dit heb 
je nodig om in te schrijven, je attesten te 
downloaden of je gegevens aan te passen.

Inschrijven
Ben je geregistreerd? Dan kan je inschrijven:
Op inschrijvingen.zedelgem.be log je in en 
voer je de inschrijving in. Je krijgt je factuur 
in je mailbox, die je via overschrijving kan 
betalen.
Heb je nog jetons in voorraad, dan kan je 
deze nog gebruiken als betaalmiddel. De 
jetons worden dit jaar niet meer verkocht of 
in omloop gebracht. Eens de jetons op zijn, 
kan je enkel nog via overschrijving betalen.

Prijs
De prijs per halve dag speelpleinwerking 
is 4 EUR. 

J E U G D

Speelpleinwerking kriebels – Herfst 2020
Activiteiten voor kinderen van 3 t.e.m. 11 jaar
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De kinderen brengen hun lunchpakket mee 
voor ’s middags, een herbruikbare gevulde 
fles water en 2 tussendoortjes per halve dag.
Er wordt ’s middags verse warme soep 
aangeboden en per voormiddag krijgen 
de kinderen een sapje van de wereldwinkel.

Annulatie
Annuleren kan altijd, maar terugbetaling is 
enkel mogelijk met attest van dokter of de 
school! Denk dus goed na voor je inschrijft.

ONZE WERKING

Locatie
Onze speelpleinwerking gaat door op zijn 
vertrouwde plaats in het jeugdcentrum. 
Domein Groene Meersen, Stadionlaan 48,  
8210 Zedelgem.

Data
Er is speelpleinwerking van maandag  
2 november tot en met vrijdag 6 november.

Start en einde
We starten de opvang om 7 uur en sluiten 
de speelpleinwerking om 18 uur.
Dit wil zeggen dat je tussen 7 uur en 9 uur 
je kinderen kan brengen en tussen 16 uur 
30 en 18 uur ze weer kan ophalen.

Kiss & walk
Er wordt een kiss& walk zone gecreëerd 
rondom het gebouw (open van 7u tot 9u en 
van 16u30 tot 18u) Deze kiss&walk is enkel 
te voet toegankelijk, ouders parkeren op 
de parking en volgen de stapzone naar het 
juiste bubbellokaal.
Aan de verschillende ingangen staat een 
begeleider die de kinderen opvangt en naar 
hun bubbel begeleidt.

Ouders komen de gebouwen niet binnen!

 WELKE MAATREGELEN NEMEN WE?

• Kinderen en animatoren wassen regel-
matig de handen: bij aankomst, na elke 
activiteit, voor en na het eten, bij het 
toiletbezoek. Er wordt voldoende zeep 
en handgel voorzien. 

• We voorzien een aparte ruimte voor als 
er iemand ziek wordt en voorzien een 
uitgebreide EHBO-kit.

• Was als ouder je handen vooraleer je je 
kind komt afzetten of ophalen. 

• Kinderen afzetten en ophalen gebeurt 
zo veel mogelijk door dezelfde ouder. Je 
bewaart ten allen tijde 1,5 meter afstand 
van animatoren, andere ouders, kinderen... 

• Alle kinderen worden via de kiss&walk  
afgezet en opgehaald bij hun eigen  
bubbel, ouders komen niet binnen in de 
gebouwen. 

• Zorg voor een genaamtekende herbruik-
bare drinkfles voor je kind(eren). Voorzie 
ook andere spullen van een naametiket. 

• Kinderen en jongeren die ziek zijn of  
waren (symptomen in de voorbije 5 
dagen) kunnen niet deelnemen aan de 
speelpleinwerking. Wees hier voor ieder-
eens veiligheid eerlijk in. 

• Kinderen uit risicogroepen kunnen enkel 
deelnemen op doktersattest. Raadpleeg 
bij twijfel je arts.

Hou er rekening mee dat tijdens de herfst-
vakantie maatregelen kunnen wijzigen 
onder invloed van nieuwe evoluties met 
het virus. 

Contact
050 288 602 - jeugd@zedelgem.be

Volg ons op 

J E U G D E R F G O E D  E N  A R C H I E F

Deze zomer werd in de schoot van de werk-
groep erfgoed en archief en in samenwer-
king met een aantal ijverige vrijwilligers 
uit de 4 deelgemeenten, de bestaande  
inventaris van kapellen in Zedelgem  
herzien, aangevuld en geüpdatet. 

Literatuuronderzoek doet ons echter  
vermoeden dat er nog veel meer kapel-
len, met historische waarde, te vinden zijn 
op het grondgebied van onze gemeente:  
kapellen in privébezit, in een tuin, in de ge-
vel van een huis, … En ook deze verdienen 
een plaats in deze inventaris uiteraard!

Ben je zelf eigenaar van een dergelijke  
kapel? Heb je zelf een kapel in je tuin of 
in de gevel van je huis? En ken je ook de  
geschiedenis hiervan (van wanneer dateert 
de kapel?, welk beeld stond/staat in de  
kapel?, enzovoort) gestoffeerd met eventueel 
ook wat mooie foto’s?

Laat onze dienst archief dan zeker iets  
weten via archief@zedelgem.be, en dit te-
gen ten laatste 31 december 2020. Vermeld 
zeker ook je contactgegevens zodat onze 
diensten verder contact met jou kunnen 
opnemen waar nodig.

Alvast bedankt voor alle waardevolle bij-
dragen!

Inventarisatie 
kapellen 

 Bijtjes oude JOC ingang JOC
 Rupsen mattenzaal nooddeur mattenzaal
 Krekels instuif jeugdcentrum zijdeur jeugdcentrum
 Mieren polyvalente zaal jeugdcentrum hoofdingang jeugdcentrum
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M I L I E U

Vanaf 1 november 2020 
is het containerpark  

uitsluitend op afspraak toegankelijk
Boek je afspraak via de gemeentelijke website: www.zedelgem.be/afspraken

Ben je niet digitaal actief? Bel dan naar 050 288 330 om een afspraak te boeken

Vanaf 1 november 2020 kan je er enkel nog met bancontact betalen

Zonder een afspraak geboekt te hebben, krijg je geen toegang tot het containerpark

Koop een groene container aan bij 
IVBO en een abonnement om je groen-
afval tweewekelijks aan huis te laten 
ophalen.
Koop bv. een container van 240 liter aan voor  42 EUR (excl. BTW) 
en laat die om de twee weken het hele jaar aan huis ledigen voor 
de prijs van 83 EUR (excl. BTW).  Er zijn ook grotere containers  
beschikbaar.

Bied jij meestal enkel groenafval aan?

Bespaar tijd en laat het tweewekelijks 
bij je thuis afhalen!

Meer info:
• op je afvalkalender
• op www.ivbo.be
• telefonisch via 050 456 311



Knotbomen en knotters 
gezocht 

Reeds lang spelen knotbomen een belangrijke rol in onze cultuurlandschappen. Waar ze vroeger vooral 
een economische functie hadden als leverancier van gerief- en brandhout, hebben ze nu vooral een 

ecologische en landschappelijke waarde. Maar ook in de waterhuishouding en als versteviger van oevers 
en taluds bewijzen ze nog steeds hun nut. Het Regionaal Landschap Houtland neemt daarom stappen om de 
knotbomen veilig te stellen.

Je knotbomen gratis geknot…
Heb je waardevolle knotbomen (wilg, eik, es, els, populier,…) 
met achterstallig onderhoud, maar heb je de tijd noch het mate-
riaal om te knotten, laat het weten aan het Regionaal Landschap.
 
Voorwaarden waaraan de knotbomen dienen te 
voldoen:
• De knotbomen groeien in het buitengebied d.w.z. op het platte-

land, niet in een dorpskern of wijk.
• De te knotten takken zijn geschikt voor brandhout (omtrek 

van +/- 40 cm.).

De afspraak is dat de knotter vrij kan beschikken over het hout. 
Het sprokkelhout wordt door de knotter verzameld op een stapel. 

Als eigenaar sta je in voor de verdere verwerking van dit fijne 
hout.

Gratis brandhout voor de knotter
Naast knotplaatsen is het Regionaal Landschap Houtland ook 
op zoek naar ‘knotters’. Mensen die willen meewerken aan het  
onderhoud van de knotbomen kunnen gratis beschikken over 
het brandhout.

Regionaal Landschap zorgt voor een verzekering Burgerlijke  
Aansprakelijkheid en Lichamelijke Ongevallen. Daarnaast  
organiseren ze regelmatig opleidingen kettingzagen en knotten.

Bij vragen kan je terecht bij ruben.deconinck@west-vlaanderen.be

Meer info? Je wenst te laten knotten? Je knot zelf?
 Aarzel niet en surf naar www.goedgeknot.be en ga verder via de link Regionaal Landschap Houtland.

M I L I E U
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Hoogveld (Veldegem)
Hoogveld is voor het grootste deel nog een zeer jong bos. Op 5 jaar tijd kwam er in Hoog-
veld maar liefst 15 hectare nieuw bos bij. In het gebied ligt ook een boomgaard met oude 
rassen appelbomen en perelaars.

Plaisiersbos (Veldegem)
Het Plaisiersbos is een oud en gevarieerd bos waar vooral vogels het naar hun zin hebben. 
Buizerds, sperwers, zwartkoppen, grote bonte spechten, bosuilen, ransuilen en kerkuilen 
vinden er hun thuis.

Park Ter Loo (Loppem-Zedelgem)
In de weide grazen Castlemilk Moorit schapen, een bijzonder zeldzaam ras dat aangepast 
is aan het grazen op schrale weilanden. Op deze manier draagt Ter Loo zijn steentje bij tot 
het in stand houden van de genetische diversiteit.

Merkemveld (Loppem)
Het domein Merkemveld ontleent zijn naam aan de familie van Outryve de Merckem. Midden 
in het bos vind je het kasteel van Baesveld terug. Het gebied sluit aan bij Doeveren. Een 
bezoek kan dus perfect gecombineerd worden.

Doeveren (Loppem)
Doeveren is een erg gevarieerd natuurgebied met heidegebiedjes, hooilanden en bossen. 
Er bevinden zich ook een twintigtal Galloway-runderen die het gebied helpen beheren.

De Watermolenvijver (Loppem)
Vanuit de vogelkijkhut kan je heel wat soorten watervogels spotten.

Park Van Loppem (Loppem)
Het kasteelpark is 20 ha groot en aangelegd als een romantische landschapstuin in Engelse 
stijl. Het park van Loppem, een beschermd landschap, bevat talrijke merkwaardige bomen 
en planten en is gekend voor zijn rijke stinzenflora.

Vloethemveld (Zedelgem)
Vloethemveld is een natuurgebied van 330 hectare met een rijke geschiedenis. Zo was er 
vroeger een munitiedepot en een krijgsgevangenkamp waarvan de sporen nog steeds 
zichtbaar zijn. Ook het speelbos is een bezoekje waard.

Ockerhout (Zedelgem)
Dit jong bos bevat zowel wandel-, mountainbike- als ruiterpaden. Samen met de nieu-
we rustplaats, die verwijst naar de voormalige functie van de Diksmuidse Heirweg als  
Romeinse weg, zorgen de paden ervoor dat het Ockerhout een aangename plek is om tot 
rust te komen.

Ontdek de 
Zedelgemse natuurgebieden
Zedelgem telt heel wat natuurgebieden. De herfst is een ideaal seizoen om deze te ontdekken. Bovendien zijn 

buitenactiviteiten in corona-tijden nog steeds het meest aangeraden. Waar kan je nu terecht om die gezonde 
bos- en natuurlucht op te snuiven:

Plaisiersbos (Veldegem) 

Vloethemveld (Zedelgem)

De Watermolenvijver (Loppem)

Doeveren (Loppem)

M I L I E U
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Straatgeveltuintje 
Gemeente Zedelgem wil extra kwaliteitsvol groen in de gemeente. Daarom is het nu mogelijk voor de inwoners 

van Zedelgem om een straatgeveltuintje aan te leggen.

Wat is een straatgeveltuintje?
Sommige woningen beschikken niet over 
een voortuin. Het voetpad begint er waar 
de gevel stopt. Toch willen we ook op deze 
plaatsen de kans bieden om de gevel groen 
in te kleden. Daarom is het mogelijk om te 
vragen aan de milieudienst om een aantal 
stoeptegels te verwijderen. Daar kan de 
aanvrager dan planten zetten. Dit kan gaan 
om enkele fleurig bloemen, vaste planten 
of zelfs een heuse klimplant.

Waarom een straatgeveltuintje?
Slim gekozen gevelbeplanting zorgt voor 
verkoeling in de zomer en warmte in de 
winter, helpt fijn stof uit de lucht filteren, 
houdt de muur droog, helpt geluid dempen, 
is goed voor vogels, vlinders en bijen ….  
Er is een ruime keuze aan planten die  
kunnen gebruikt worden, met elk hun eigen 
voordelen.

Waar moet ik rekening mee houden?
Het aanleggen van een straatgeveltuintje 
mag er niet voor zorgen dat het voetpad 
versperd wordt. Het voetpad moet dus 
breed genoeg zijn en de beplanting mag 
nooit verder dan 50 cm van de gevel komen. 
De planten mogen geen doornen hebben 
en moeten op 30 cm van de scheidingslijn 
met de buur blijven.

Hoe kan ik een straatgeveltuintje 
aanvragen?
Als je een straatgeveltuintje wil aanleg-
gen vraag je dit aan bij de milieudienst  
(milieu@zedelgem.be - 050 288 225). Alle 
aanvragen worden gebundeld en onder-
zocht. Als aan alle voorwaarden voldaan 
is wordt u gecontacteerd en worden in 
de maanden oktober en maart de nodige 
stoeptegels verwijderd door de technische 
dienst. 

Maatschappelijke hulp 
voor burgers die getroffen worden door de corona-virus crisis 

Mensen, gezinnen die op de een of andere manier diep getroffen 
worden door de crisis die het corona-virus veroorzaakt, kunnen op 
hulp en steun rekenen via de OCMW's.

De OCMW’s van steden en gemeenten kregen van de hogere over-
heid extra middelen om gericht mensen te helpen die getroffen 
worden door de COVID-19 crisis. Met deze middelen kan ook het 
OCMW van Zedelgem extra steun en hulp toekennen in de periode 
t.e.m. 31 december 2020. Deze extra steun is niet beperkt tot enkel 
leefloners bv., maar is bestemd voor iedereen die, na een individu-
ele analyse, door het OCMW erkend wordt als behoeftig.

Het OCMW kan op verschillende gebieden helpen:
• hulp bij huisvesting

• hulp op gebied van digitale toegankelijkheid
• hulp op gebied van gezondheid
• psychosociale hulp
• steun voor families in moeilijkheden
• steun bij problemen op het vlak van energie
• hulp op gebied van basisbehoeften
• ...

Heb je vragen of wil je weten of jij in aanmerking komt voor deze 
maatschappelijke hulp?

Aarzel niet en neem contact op met het sociaal loket:
• mail naar sociale.dienst@zedelgem.be 
• of telefoneer 050 250 774

S O C I A L E  Z A K E N

LET OP: het is niet toegelaten om zelf stoeptegels te verwijderen.
Het volledige reglement vindt u op www.zedelgem.be/straatgeveltuintjes

M I L I E U
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Zwembaddagen
Van maandag 23 t.e.m. zondag 29 november staan de jaarlijkse zwembaddagen op het programma! 
De sportdienst zet het zwembad in de kijker met tal van activiteiten. Zo kun je gratis komen zwemmen tijdens 
het publiekszwemmen.

Voor alle activiteiten is vooraf inschrijven 
verplicht! 

Hoe? 
inschrijven doe je telefonisch bij de sport-
dienst op het nummer 050 209 901

Programma

n	 Speelzwemmen:
Op woensdag 25 en zaterdag 28 november 
wordt er in het zwembad een waterattractie 
geplaatst waarop de kinderen zich kunnen 
uitleven. 

Schrijf je in voor één van 
de volgende momenten:
n Woensdag • 15u00 – 16u30
n Zaterdag • 13u15 - 14u30

  • 15u00 – 16u30

n	 Aquagym:
Op donderdag 26 november geeft 
de sportdienst twee sessies aquagym 
tijdens het publiekzwemmen. 
Na beide activiteiten biedt de sportdienst 
u een attentie aan.
n Donderdag • 9u40 – 10u40
  • 15u30 – 16u30

Openingsuren zwembad herfstvakantie 2020 
(van maandag 2 november tot zondag 8 november 2020) corona-regeling

maandag GESLOTEN
dinsdag 13u30 - 14u30 - 0,90m 15u30 - 16u30 - 0,90m

17u00 - 18u15 - 1,20m

woensdag 13u30 - 14u30 - 0,90m 15u30 - 16u30 - 0,90m
17u00 - 18u15 - 1,50m 18u45 - 19u45 - 1,50m

donderdag 13u30 - 14u30 - 0,90m 15u30 - 16u30 - 0,90m

17u00 - 18u15 - 1,50m
vrijdag 13u30 - 14u30 - 0,90m 15u30 - 16u30 - 0,90m

17u00 - 18u15 - 1,50m 18u45 - 19u45 - 1,50m 20u15 - 21u15 - 1,50m
zaterdag 9u00 - 10u15 - 1,50 m 10u45 - 12u00 - 1,50m

13u15 - 14u30 - 0,90m 15u00 - 16u30 - 0,90m

zondag 9u00 - 10u15 - 1,50 m 10u45 - 12u00 - 1,50m

Maak kans op gratis zwembeurten! 
Kom je in de week van 23 november zwem-
men tijdens de publieksuren, dan maak je 
kans op 5 gratis zwembeurten! Na de zwem-
baddagen worden de 10 winnaars bekend 
gemaakt! 

Ook tijdens de lessenreeks aquasporten wor-
den er beurtenkaarten verloot onder de aan-
wezigen. Wees er dus zeker bij op donder dag 
26 november. Zo maak je kans op 5 gratis 
zwembeurten! Na de zwembaddagen wordt 
er één winnaar uit de les aquafitness en één 
winnaar uit de les aquarobics geloot. 

Sluitingsdagen 
zwembad & sportcentrum 

De Groene Meersen 
– november

Het zwembad en het sportcentrum 
De Groene Meersen zullen gesloten 

zijn op zondag 1, maandag 2 
& woensdag 11 november 2020.

De Zedelgemse wandeltoeren 
zijn tot nader order geannuleerd.



V E I L I G H E I D

1 7

Wie is mijn wijkinspecteur en 
wat doet hij/zij?

· Wie is mijn wijkinspecteur?
 Weet je niet wie je wijkinspecteur is, dan kan je dit opzoeken op 

de website www.politiezonehethoutsche.be door je straatnaam in te 
geven. Tijdens kantooruren kan je telefonisch een afspraak maken 
met hem/haar. Daarnaast zie je hem/haar regelmatig in je wijk, 
(wat de drempel moet verlagen om hem/haar aan te spreken).

· Waarvoor kan ik terecht bij mijn wijkinspecteur? 
 Hij/zij bemiddelt bij burengeschillen en lokale problemen.
 Hij/zij start een onderzoek en zal deze waar nodig doorverwijzen 

aan de juiste instantie (OCMW, gemeentediensten, …).

· Werkt de wijkinspecteur enkel op vraag van de  
inwoners van zijn/haar wijk?

 Neen, de wijkinspecteur krijgt opdrachten via verschillende diensten 
zoals het parket, het gemeentebestuur, het provinciebestuur 
en deurwaarders. Intern krijgt hij/zij opdrachten van de hoofd-
inspecteur van zijn/haar lokale afdeling en van de dagcoördinator 
van de politiezone.

· Wanneer en waarvoor kan de wijkinspecteur bij mij 
thuis komen?

 De wijkinspecteur gaat aan huis bij mensen die geconfronteerd 
werden met een inbraak in hun woning. Hij/zij controleert ter 
plaatse adreswijzigingen en doet nazicht of iemand wel degelijk 
verblijft op het aangegeven verblijfadres. Daarnaast voert de 
wijkinspecteur ook opdrachten uit van het parket zoals een verhoor.

· Wat heeft de wijkinspecteur de scholen te bieden?
 Hij/zij houdt toezicht in de ruime schoolomgeving. Elk school-

jaar controleert de wijkinspecteur samen met een vrijwilliger 
de (brom)fietsen van de leerlingen, dit in samenspraak met de 
scholen. Daarnaast geeft de wijkinspecteur ook voordrachten in 
scholen bv omtrent de dode hoek.

 Wat is de taak van de wijkinspecteur op festiviteiten 
en evenementen?

 De wijkinspecteur houdt toezicht op allerhande markten maar 
ook tijdens carnavalsoptochten ed. Tijdens wielerwedstrijden of 
andere sportactiviteiten regelt hij/zij het verkeer.

· Wat doet de wijkinspecteur nog zo allemaal?
 De wijkinspecteur acteert aangiftes in het onthaal, regelt  

het verkeer waar nodig en patrouilleert en controleert oa. of de 
corona-maatregelen wel goed worden nageleefd. 
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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 15 deelnemers 
per sessie dus snel inschrijven is de boodschap!
Waar: Dienstencentrum Jonkhove, Aatrijksestraat 9 in Aartrijke
Wanneer: woensdagnamiddag 4 november 2020
Eerste sessie voor kinderen vanaf 7 jaar: 14.00 tot 16.00 u.
Tweede sessie voor jongeren vanaf 12 jaar: 16.30 tot 18.30 u.
Prijs: 7 euro (leden) – 12 euro (niet-leden)
Organisatie: Gezinsbond Aartrijke
Info en inschrijven: Website Gezinsbond Aartrijke (rubriek 
activiteiten)

6/11

Toneelvoorstellingen ‘Int Wroede 
ende int Sotte’
Het toneel Veldegem 'Int Wroede ende int Sotte' heeft zoals 
veel toneelverenigingen met grote spijt moeten beslissen om 
de toneel voorstellingen, die normaal in november zouden 
doorgaan, te annuleren. Repeteren op een normale manier lukt 
niet en voorstellingen plannen met het risico dat die niet zullen 
kunnen doorgaan is niet aanbevolen.
De geplande data van de voorstellingen waren vrijdag 6/11, 
zaterdag 7/11, zondag 8/11, vrijdag 13/11 en zaterdag 14/11.

11/11

39e Sint-Elooitocht 
Wandelclub Vier op een rij richt al voor de 39e keer hun Sint-Elooi-
tocht in. Je kan kiezen tussen een afstand van 6, 12, 18, 24 en 30 km.

Waar: Sportcentrum De Groene Meersen, Stadionlaan 8 in Zedelgem
Wanneer: Zaterdag 21 november 2020, start vanaf 7.00 u tot 15.00 u.
Organisatie: Wandelclub Vier op een rij

25/11

Lekker lezen samen 
Een ridder, een draak, een deugniet, paddenstoelen… Verhalen 
van ver en dichtbij om van te smullen! Kom er gezellig bij zitten 
in de leestuin van de bib, neem je kind op schoot en luister 
samen naar een leuk of spannend verhaal. Papa’s, mama’s, 
opa’s, oma’s… jullie zijn allemaal welkom met jullie peuters en 
kleuters (van 2 tot 6 jaar).
Waar:Bibliotheek Zedelgem, Stadionlaan 8 in Zedelgem
Wanneer: Woensdag 25 november 2020, van 15.00 tot max. 16.30 u.
Prijs: 2 euro per persoon (drankje en pannenkoek inbegrepen)
Organisatie: Gezinsbond Zedelgem i.s.m. ‘Huis van het Kind’ en 
Bibliotheek Zedelgem
Info en inschrijven: gezinsbond.zedelgem@gmail.com  
(voor 11 november 2020)

28-30/11

Kerstmarkt 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 
kerstmarkt, die ingepland stond van zaterdag 28 t.e.m. maandag 
30 november 2020, te annuleren.



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

1 9

Corona-proof 
Herdenking Oud-Strijders Veldegem

 Zitting gemeenteraad 
van 24 september 2020

I N  D E  R A N D  V A N  D E  R A A D

Ruimte
De gemeenteraad gaat akkoord met het 
afsluiten van het sociaal woonbeleids-
convenant voor 60 bijkomende sociaal 
huurwoningen waarvan de realisatie de 
komende 3 jaar kan starten. 

Een uitgebreide versie van de notulen kan 
je nalezen op de gemeentelijke website: 
www.zedelgem.be/gemeenteraad

Volgende zitting: donderdag 22 oktober 
2020

Mobiliteit
De gemeenteraad keurde een aanvullend 
blijvend politiereglement goed m.b.t. 
voorrangsregeling in de gemeente en  
besliste over een reeks van kruispunten 
waar het verkeer komende uit de eerst-
genoemde straat voorrang moet verlenen 
aan het verkeer uit de tweede genoemde 
straat.
Deze volledige lijst is terug te vinden in 
de uitgebreide notulen van de gemeente-
raad. Of kunnen ook opgevraagd worden 
voor wie niet digitaal actief is. Mail naar 
info@zedelgem.be

Facilitair beheer 
De gemeenteraad heeft de opstart van de 
procedure voor het leveren en plaatsen 
van zonnepanelen in De Groene Meersen 
via de raamovereenkomst zonnepane-
len van Vlaams EnergieBedrijf nv goed-
gekeurd. 

Op 6 oktober werd in beperkte kring 
een ingetogen plechtigheid in open 
lucht georganiseerd ter herdenking 
van de oud-strijders Veldegem. De 
herinnering levendig houden en de 
brug maken met de jeugd zijn belang-
rijke doelstellingen van oudstrijders-
verenigingen. Er vond een gebeds dienst 
in open lucht plaats en leerlingen van 
VBS De Stapsteen namen deel aan de 
bloemenhulde. 
Wilfried Dewitte is het aanspreekpunt 
in Veldegem, maar kan wel wat verster-
king en verjonging gebruiken. Heb jij 
interesse om de doelstellingen van de 
nationale oudstrijdersbonden te onder-
 schrijven en mee te werken in Veldegem? 
Mail dan naar dewittewilfried@skynet.be
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Sociale dienst & OCMW
Ook gevestigd in het gemeentehuis.

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

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

Zwembad De Groene Meersen
 Stadionlaan 48, 8210 Zedelgem
 050 20 99 01
 sport@zedelgem.be

Het zwembad werkt voorlopig nog steeds op afspraak.

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

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

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

Openingsuren uitleenposten Loppem - Veldegem - Aartrijke:  
Woensdag: 15.00 - 18.00 u. / zaterdag: 9.30 - 12.30 u.

Deelgemeenten
Loppem - Dorp 1, 8210 Loppem 
050 84 21 30 - burgerzaken@zedelgem.be 
Maandag: 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.

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

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

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

Containerpark
 Remi Claeystraat 15, 8210 Zedelgem
 050 20 03 32
 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.

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.

Archief
 Engelstraat 7, 8211 Aartrijke
 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.
Een afspraak maken doe je via https://afspraken.zedelgem.be/ 
of telefonisch.


