
Dienst Erfgoed en Archief 
Ontdek het verleden van de gemeente

Collectie Gemeentearchief Zedelgem



  
Het archief bevindt zich in de gerestaureerde 
brouwerij De Leeuw. Het was de Aartrijkse koster 
Louis Vandewalle die in 1854 de brouwerij oprichtte. 
De jaren erna veranderde de brouwerij enkele keren 
van eigenaar. Na de Eerste Wereldoorlog werd het 
gebouw enkel nog gebruikt als bierdepot en raakte 
het langzaam in verval. Gemeente Zedelgem kocht 
de brouwerij aan en liet dit beschermde monument 
restaureren.  
 
 
 
 
 

   
In het gemeentearchief ontdek je de geschiedenis en 
het erfgoed van Zedelgem en haar deelgemeenten.  
 
De dienst erfgoed en archief bewaart:  
●    het administratieve archief van de gemeente en 

OCMW  
●    diverse documentaire verzamelingen zoals his torische foto’s, prentbriefkaarten, affiches, 

kaarten, plannen en familiaal drukwerk 
●    private archieven van Zedelgemse verenigingen, instellingen, bedrijven en personen  
●    een uitgebreide bibliotheek met werken over de lokale geschiedenis 
 
Je kan na afspraak terecht in de leeszaal om de stukken te raadplegen.  
 
Uittreksels van bevolking en akten van de burgerlijke stand zijn online beschikbaar via 
archiefbank.zedelgem.be. 

Prentbriefkaart brouwerij De Leeuw, Aartrijke,  

circa 1907, collectie Gemeentearchief Zedelgem 

Ingekleurde prentbriefkaart  

‘De Statiestraat’ in Zedelgem,  

collectie Gemeentearchief Zedelgem



 

Heb jij ook een hart voor het Zedelgemse erfgoed en 
archief? Kom ons vrijwilligersteam versterken! Help 
bijvoorbeeld mee met de beeldbankwerking, met de 
ontsluiting van de collectie familiaal drukwerk of met 
de opmaak van verschillende inventarissen. Bege -
leiding wordt voorzien.  
 
Interesse? Neem contact op met de dienst erfgoed en 
archief voor een vrijblijvend gesprek.   
 
 

    
De dienst erfgoed en archief verwerft actief private 
archieven en verzamelingen over de gemeente 
Zedelgem en haar inwoners. De stukken worden veilig 
bewaard in een geklimatiseerd depot en geïn -
ventariseerd.  
 
Heb je thuis oude archiefstukken (documenten, foto’s, affiches,...) over de gemeente of 
deelgemeente(n) of zoek je een bestemming voor een archief dat jij, je vereniging, instelling of 
bedrijf beheert? Neem contact op met de dienst erfgoed en archief voor een afspraak of meer info.  
 

Affiche met aankondiging van de feesten voor  

Frans Paepe, Loppem, 1934,  

collectie Gemeentearchief Zedelgem

Trouw van reuzen Dorten en Stella, Veldegem, 1998, schenking Roger Schreel 



   
Voormalige brouwerij De Leeuw  
Engelstraat 7, 8211 Aartrijke 
050 81 44 14  
archief@zedelgem.be  
Ontdek het archief ook online via www.zedelgem.be/erfgoed-archief  
 
Openingsuren 
Het archief is enkel geopend op afspraak via www.zedelgem.be/afspraken  
●    maandag: 17.00-19.00 uur  
●    dinsdag: 9.00-12.00 uur 
●    woensdag: 13.30-17.00 uur  
 
Je kan de brouwerij ook bezoeken en gebruik maken van de sfeervolle polyvalente zaal.  
Groepsbezoeken zijn mogelijk op afspraak via toerisme@zedelgem.be.  
De polyvalente zaal kan gehuurd worden via evenementen@zedelgem.be.

Klasfoto van de meisjesschool in Aartrijke voor het schoolgebouw. Op het bordje staat: “Aertrycke Hulde en Dank aan onze 

 Weldoeners van Amerika”, 1921, schenking Christiane Lanszweert
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