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De gemeente Zedelgem is een kinderopvangvriendelijke gemeente. 
Wie in Zedelgem onthaalouder wil worden kan hiervoor aansluiten 
bij de diensten Felies (www.felies.be/), Mezennestje (www.mezen
nestje.be/) of Ferm Kinderopvang (www.samenferm.be/).
Een onthaalouder of kinderdagverblijf kan er natuurlijk ook voor 
kiezen om zelfstandig aan de slag te gaan, zonder gebonden te zijn 
aan een dienst.

De gemeente wil kinderopvanginitiatieven niet alleen ondersteunen, 
maar ook promoten en het fantastische beroep van onthaalouder 
warm aanbevelen. Bovendien is er nood aan bijkomende onthaal
ouders. Daarom ontwikkelde de gemeente een campagne om goed 
te informeren over de kinderopvangvriendelijke gemeente die 
Zedelgem is en om mensen aan te zetten onthaalouder te worden.

“Heb je een groot hart voor de allerkleinsten? Wil je hen de 
eerste stapjes in de wereld helpen zetten? En doe je dat liefst 
in jouw (t)huis? Dan is onthaalouder zijn vast iets voor jou!”

Als je hier zin in hebt of je voelt het al een hele tijd kriebelen, weet 
dan dat je er niet alleen voor staat:

• op de gemeentelijke website vind je een nieuwe informatie
pagina met alle nieuws over hoe onthaalouder te worden. 

 Wat zijn de voordelen? Kom jij in aanmerking om onthaalouder 
te worden en voldoet je woning? 

 Kijk op: www.zedelgem.be/ikwordonthaalouder

• de gemeente maakte ook een nieuwe informatiebrochure die je 
kan downloaden van de gemeentelijke website. Ben je niet  
digitaal actief? Bel dan gerust naar de dienst Kinderzorg op het 
nummer 0478 27 19 93 of haal een brochure in een van de  
gemeentelijke locaties op, in het gemeentehuis bijvoorbeeld.

Wil je liever een gesprek om je te informeren of heb je specifieke 
vragen die je niet op de website of in de informatiebrochure terug
vindt? Neem contact op met Melissa Herssens van de dienst 
Kinderzorg. Via email naar melissa.herssens@zedelgem.be of bel 
naar 0478 27 19 93.

I N  D E  K I J K E R
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Enkele tips voor je bezoek 
aan de bloedinzameling
• Breng een eigen balpen mee om de 

medische vragenlijst in te vullen.
• Breng geen kinderen mee. Dit om de 

inzameling zo vlot mogelijk te laten 
verlopen en om voldoende afstand 
te kunnen behouden tussen ver
schillende personen.

• Als je een infectie hebt gehad ter 
hoogte van de bovenste luchtwegen 
(zoals bijvoorbeeld koorts, snotteren, 
hoesten, keelpijn, bronchitis, long
ontsteking…) of als je lichte klachten 
had of grieperig was of als je zelf een 
bevestigde COVID19 diagnose hebt 
gehad, wordt er gevraagd om min
stens 2 weken geen enkele donatie 
te doen (dit te tellen vanaf het moment 
dat je volledig hersteld bent, namelijk 
zowel klachtenvrij als medicatie
vrij). Dit geldt ook als je contact hebt 
gehad met iemand die deze symp
tomen toonde.

• Kwam je in contact met iemand met 
een bevestigde COVID19 diagnose 
of was je meer dan 48u. in het bui
tenland en gaf de zelfevaluatie van 
het Passagier Lokalisatie Formulier 
een hoge risicoscore? Dan kan je 17 
dagen niet doneren vanaf het  
moment dat je volledig hersteld 
bent, namelijk zowel klachtenvrij als 
medicatievrij of vanaf de dag van 
terugkeer uit het buitenland.

• Als je je coronavaccin gehad hebt, 
mag je erna tijdelijk geen bloed do
neren. Dat uitstel is afhankelijk van 
het merk en of je symptomen ont
wikkelt na je vaccinatie.

• En uiteraard: was en ontsmet je  
handen regelmatig, hou steeds af
stand en draag een mondmasker.

Jij kan zomaar het leven van iemand redden! Gewoon door bloed, plasma of bloedplaat jes 
te geven. Het vraagt amper een klein uurtje van je tijd. Ook nu, in de coronacrisis, is en 
blijven de bloedinzamelingen zeer belangrijk. Bloed blijft elke dag nodig, zeker nu  
nietdringende behandelingen en operaties (opnieuw) doorgaan. 

Bloed geven én krijgen is veilig
Bloed geven is ook veilig, de veiligheid van de donoren is altijd een topprioriteit, en dat 
is nu niet anders. De medewerkers volgen alle hygiëne en voorzorgsmaatregelen nauw
keurig op. Bovendien is er tot op heden nog voor geen enkel respiratoir virus, inclusief corona
virussen en het griepvirus, aan getoond dat het overgedragen kan worden via bloed.
Daarom deze warme oproep om bloed te geven!

In GrootZedelgem kan je op vier verschillende plaatsen op verschillende tijdstippen bloed 
geven:

• 03/06/2021 van 16.30 u. tot 20u.
 Dienstencentrum De Braambeier
 Loppemsestraat 14A • 8210 Zedelgem

• 01/07/2021 van 17u. tot 20u.
 Parochiaal centrum 't Lokaal
 Lokaalstraat 7 • 8210 Veldegem

• 20/07/2021 van 16u. tot 19.30u.
 Gemeenschapscentrum Jonkhove
 Aartrijksestraat 9 • 8211 Aartrijke

• 19/08/2021 van 16.30u. tot 19u.
 Sportcentrum De Strooien Hane
 Albert Van Caloenstraat 2 • 8210 Loppem

Bloedinzameling
Iedereen kan helpen, ook jij.

Wil je graag bloed geven? Maak een afspraak.
• via de website donorportaal.rodekruis.be/
• via het gratis nummer 0800 777 00 

 op maandag t.e.m. donderdag van 9u. tot 20u. 
 op vrijdag van 9u. tot 18u. 
 op zaterdag van 11u. tot 18u.

Plasma geven is ook nodig. Dat kan in het Donorcentrum Brugge, Stationsplein 10,  
8000 Brugge. Dit gebeurt momenteel ook op afspraak.

Heb je meer vragen over bloed geven? Raadpleeg www.rodekruis.be.
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Mijn Burgerprofiel
Op de coronawebpagina van de gemeente lijke website vind je de 
link terug om je aan te melden op het digitaal platform ‘Mijn 
Burgerprofiel’. Activeer ‘Mijn Burgerprofiel’ om naast de uitnodiging 
die per post komt, ook online je uitnodiging voor de COVID19
vaccinatie te zien.

Je persoonlijke vaccinatie gegevens

Sinds kort werd op ‘Mijn Burgerprofiel’ een tabblad ‘Uw COVID19 
vaccin’ toegevoegd. Daar vind je de status van je eigen vaccin, 
zonder dat je daarbij hoeft te wachten tot je de uitnodiging per 
brief ontvangt. Via het profiel wordt de melding over je vaccinatie 
veel sneller uitgestuurd. Je zal er dus de datum van je vaccinatie 
terugvinden en je kan de afspraak in één klik bevestigen.
Ook wanneer je nog niet aan de beurt bent, vind je deze  
informatie in ‘Mijn Burgerprofiel’ terug. 

Hoe werkt ‘Mijn Burgerprofiel’?

Je kan heel eenvoudig aanmelden via volgende link: 
burgerprofiel.vlaanderen.be
Hou je identiteitskaart of Itsmeapp bij de hand. Na controle van 
je identiteitsgegevens kan je jouw burgerprofiel raadplegen.
Je kan gemakkelijk aanvinken dat je een mail wil krijgen bij elk 
nieuw document, dus ook bij je vaccinatieuitnodiging. Klik daar
voor op ‘Uw gegevens' in de gele balk bovenaan, en daarna op 
‘Voorkeuren beheren’ onder je naam.

In het nieuwe scherm ga je naar ‘Overheidsdocumenten (eBox). 
Vink daar ‘Ja, ik wil emails ontvangen in het kader van Overheids
documenten’ aan. Je kan er eender welk emailadres opgeven, dat 
van jezelf of bijvoorbeeld van je kinderen als je zelf geen email
adres hebt. 

Voor meer informatie, surf naar 
www.vlaanderen.be/uwoverheid/mijnburgerprofiel

I N  D E  K I J K E R

Afval en 
wind: 

enkele tips om je afval  
aan te bieden bij 

stormweer of hevige wind 
Hevige wind of storm tijdens of kort voorafgaand aan de huisaan
huisophaling van huisvuil, P+MD en papier en karton komt wel 
eens voor. De gevolgen laten zich raden en heb je ongetwijfeld ooit 
al vastgesteld. Voor je het weet waait het afval in het rond over 
straat. Dit is uiteraard voor niemand leuk, niet voor jezelf, maar ook 
niet voor je buren, weggebruikers en de ophalers. Gelukkig zijn er 
een paar tips die kunnen helpen.

• De inhoud van een P+MDzak is vrij licht en waait dus gemakkelijk 
weg. Zorg er dus voor dat de zak altijd goed dicht geknoopt is 
zodat er geen afval uit kan waaien als hij omvervalt. Plaats de 
zak indien mogelijk beschut voor de wind, maar wel zichtbaar 
natuurlijk.

• Papier en Karton is ook een lichte afvalfractie die gevoelig is aan 
windvlagen als het verkeerd (lees los) wordt aangeboden. Papier 
en karton moet je samenbinden met natuurtouw of bied je aan 
in een afgesloten kartonnen doos. Zo vermijd je losse papieren 
die weg waaien.

• Beperk de tijd dat het afval buiten staat. Hevige wind is er meest
al maar voor een kortere periode. Wordt er hevige wind voor
speld? Plaats je afval dan pas buiten de ochtend van de ophaling 
(ten laatste om 7u.) i.p.v. de avond voordien.

• Bij echt stormweer met groot risico op wegwaaien kan je je afval 
nog even bijhouden tot een volgende ophaling.

Waait er toch iets weg? Raap het afval op en steek het weer in de 
afvalzak. Zo help je mee om de buurt proper te houden. Bedankt 
daarvoor!

M I L I E U
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Verlichting is vaak functioneel, niet functionele lichtoverdracht 
naar de omgeving moet immers maximaal beperkt worden. Maar 
in sommige gevallen blijven lichten onnodig branden. Dit fenomeen 
komt voor bij zowel bedrijven als bij burgers. Nochtans is het ver
mijden van onnodige verlichting goed voor het klimaat en voor je 
portemonnee.

Dikwijls zien we dat buitenverlichting heel de nacht onnodig blijft 
branden. Vaak is het echter enkel nodig dat de verlichting brandt 
in de uren dat er nog passage is zoals de avond en de ochtend. Het 
grootste deel van de nacht branden de lichten dus onnodig. Om 
dit te vermijden kan je werken met een timer.

Laat je een lamp buiten branden omdat je je 
veiliger voelt tegen bijvoorbeeld inbraken?

Overweeg dan om bewegingssensoren te gebruiken. Deze senso
ren zorgen dat de verlichting enkel aanspringt als er iemand rond 
je woning loopt. Het aanspringen van een lamp trekt meer de aan
dacht dan een lamp die continu brandt en aandacht is nu net iets 
waar inbrekers niet van houden.

Ook in je woning heb je best aandacht voor verlichting. Gebruik 
enkel verlichting als dit nodig is. Laat geen lampen branden als je 
een kamer verlaat of als er voldoende daglicht binnen valt.

Binnen kan je ook gebruik maken van bewegings of aanwezig
heidssensoren. Een toiletruimte is daar bijvoorbeeld voor geschikt. 
Zo vergeet je nooit het licht uit te doen.

Wist je dat een gedimde lamp minder verbruikt dan een lamp die 
op volle sterkte brandt? Als je een bepaalde lamp altijd dimt kan 
je overwegen om de lamp te vervangen door een exemplaar met 
een lager wattage.

Tenslotte speelt ook het soort lamp een belangrijke rol in je  
verbruik. Kies daarom voor energiezuinige exemplaren zoals 
ledlampen i.p.v. gloeilampen.

M I L I E U

Verlichting: 

nuttig of overbodig?
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Wist je dat… 
je nog tot eind juni

 online cursussen kan volgen via 

Online leren 
met de Bib?

Bibliotheken zetten in op levenslang leren en tegenwoordig  
gebeurt dit steeds vaker via het internet. De bibliotheek koos er daarom 
voor om begin 2021 haar aanbod uit te breiden met een kwalitatief aanbod 
van gratis online cursussen, waaronder digitale vaardigheden, gezondheid, 
vrije tijd, een nieuwe taal leren en nog veel meer. Sinds kort zijn er ook enke
le nieuwe cursussen beschikbaar. Benieuwd of er iets voor jou bij zit? Ontdek 
dan snel het aanbod op academieportal.nl/onlinelerenmetdebib.

Als lid van de bib kan je via je account van ‘Mijn Bibliotheek’ inloggen op deze 
website. Volg kosteloos zoveel cursussen waar en wanneer je wil. Bijleren 
was nog nooit zo gemakkelijk!

Meer info vind je terug op de website van de bibliotheek 
zedelgem.bibliotheek.be.

Geef je mening

Dit project loopt nog tot en met 30 juni 2021. Bij een positieve evaluatie 
wordt het mogelijk verlengd. Daarom vinden we het belangrijk om te weten 
wat onze leden van deze dienst vinden. Jullie bevindingen zijn steeds welkom 
via bibliotheek@zedelgem.be.

Laatste kans afhalen 

leraren-
kaarten 

2021
Woon je in Zedelgem (of één van de deel
gemeenten) en ben je leerkracht, dan kan je je 
lerarenkaart nog tot en met 9 juli komen afhalen 
in de hoofdbibliotheek van Zedelgem en dit 
tijdens de openingsuren.

Wat breng je mee?

• Je identiteitskaart of lerarenkaart 2020.
• Indien je de lerarenkaart van iemand anders 

wil afhalen: de identiteitskaart of leraren
kaart 2020 van die persoon.

Via www.klasse.be/waarismijnlerarenkaart  
kan je controleren waar jij je lerarenkaart kan 
afhalen.
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In Zedelgem Magazine van januari 2021 kondigden we het  
programma al aan waarmee de zustergemeenschap en de gemeente 
dit jubileum willen vieren. 

Door de coronasituatie dienen we jullie een gewijzigd  
programma aan te kondigen:

!!!Geannuleerd!!! 11 juli 2021 (Hoogfeest van de H. Benedictus): 
de feestelijke familiedag werd op het ogenblik van het op druk 
gaan van dit Zedelgem Magazine, geannuleerd. 

Voorlopig ongewijzigd programma:

· 1 november 2021: Réveil, jaarlijkse kerkhofwandeling georga
niseerd door gemeente Zedelgem, vindt dit jaar plaats op het 
domein van Bethanië waarbij we even stilstaan bij het levens
verhaal van enkele overleden zusters van de priorij. 

· 3 december 2021: muzikale adventswake in de kerk van de 
priorij (i.s.m. pastorale eenheid Tabor). Een gebedswake bij de 
Schriftlezingen van de advent. Woord en muziek zijn hierbij de 
dragende grond, waarbij de muziek innerlijke stilte en gebed 
brengt en het hart opent voor het Mysterie.

Priorij Onze-Lieve-Vrouw van Bethanië in Loppem 
viert dit jaar 

100-jarig bestaan!
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De Zedelgemse zomer van 2021 belooft Reuzeleuk te worden en daar 
kijken we naar uit! Normaal gezien zou de gemeente dit jaar terug een 
Reuzenstoet organiseren, maar omdat dit als evenement heel veel volk 
op de been brengt en de coronacrisis ons nog steeds parten speelt, 
heeft de gemeente een Reuzeleuk programma in petto en dit in de 
periode van 1 juli tot 30 september.

In de zomereditie van Zedelgem Magazine juliaugustus (die begin juli bedeeld wordt  
en een nummer is voor beide zomermaanden) komen we zeker uitgebreid terug op 
het programma, maar we geven alvast meer dan een tipje van de sluier mee… 

Reuzen Toontje, De Duivenmelker, Lautje, Morris Majeur, Jerom van 't Kanal, Pier 
Pette, Tijl, de Minnezanger, Dorten en Stella presenteren:

• Tentoonstelling Zedelgemse reuzen van 1 juli tot 1 oktober op drie verschillende 
locaties:
 Gemeentehuis: Lautje, Pier Pette en Morris Majeur
 Jonkhove: Duivenmelker, Tijl en Toontje
 De Braambeier: Dorten en Stella en Jerom van ‘t kanal

• Op het Youtubekanaal van de gemeente zal een film te bekijken zijn van (een) 
eerdere reuzenstoet(en).

• In elke deelgemeente zullen er reuzeleuke wandelingen met zoektocht te beleven 
zijn waaraan een wedstrijd verbonden wordt. Er zullen ook reuzeleuke prijzen te 
winnen vallen.

• De gemeente maakt momenteel postkaarten van de Zedelgemse reuzen die aan
geboden zullen worden.

• Ook onze lokale handelaars bereiden een reuzeleuke deelname voor!
 Ben jij handelaar of heb je een horecazaak en wil je deze zomer een reuzeleuk 

product of aanbieding lanceren? Neem contact op met cultuur@zedelgem.be

• En in de lokale dienstencentra, op de speelpleinwerking, in de bibliotheek  
en op cultureel vlak wordt het reuzeleuk!

Hou dus zeker jullie magazine juliaugustus in de gaten waarin het aanbod  
en programma Reuzeleuke Zomer 2021 in Zedelgem uitgebreid aan bod zal komen.

Volg het programma ook op de gemeentelijke website: 
www.zedelgem.be/reuzeleuke-zomer

Volg cultuur en toerisme Zedelgem op:
Facebook: @cultuurzedelgem
Instagram: uit_in_zedelgem

Pier Pette, reus van toneelgezelschap 

Het Zingend Vuurgeboomte, Loppem, 2009, 

Collectie Eric Neyt

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

Reus Lautje van de Parochiale werkgroep 

Sint-Laurentius, Zedelgem, 2011, Fotografieclub Kiwabi 

Zedelgem
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De stad Brugge, de gemeenten Zedelgem en Jabbeke, de provincie 
WestVlaanderen, de Vlaamse Landmaatschappij, Westtoer, het 
Agentschap Natuur en Bos, het Regionaal Landschap Houtland en 
de Bosgroep Houtland werken al een aantal jaar samen en willen 
de Kasteelbossen als een mooi en aantrekkelijk geheel op de kaart 
zetten. In dit bossencomplex zitten o.m. de domeinen Tillegem, 
Beisbroek, Tudor, Foreest, Zevenkerken, Vloethemveld, Magdalena
goed en Kasteel van Loppem vervat.

 Met de gemeentelijke sportdiensten en Sport Vlaanderen is nu de 
“Kasteelbossen Loopomloop” gerealiseerd. De loopomloop com
bineert verschillende lussen in de domeinen Beisbroek, Tudor en 
Tillegem en maakt gebruik van de verkeerveilige verbinding onder 
de brug van de Torhoutse steenweg, naast de E40. De provincie 
stelde die vorige zomer open voor recreanten, en maakt nu een 
bewegwijzerd loopaanbod mogelijk met routes van 4 km, 7 km en 
12 km, die bovendien onderling combineerbaar zijn. Van de deel
gemeenten zijn er aanlooproutes voorzien, waardoor bewoners 
van SintMichiels, SintAndries, Loppem, Snellegem en Varsenare 
ook er vanuit de directe omgeving op kunnen inlopen.

De route is ontwikkeld volgens de richtlijnen en met de bewegwij
zering van Sport Vlaanderen. Bijzonder hier is het bosrijke decor 
met de prachtige kastelen. Bovendien kunnen zowel startende 
lopers, als gevorderde lopers een traject vinden dat bij hen past. 
Stapsgewijs kan opgebouwd worden naar 4 of 7 km, met als ultiem 
einddoel de halve marathon door de drie routes te combineren.
De route wordt ook kenbaar gemaakt op de bestaande infoborden 
in de Kasteelbossen. De route werd op 30 mei officieel voorgesteld 
in het provinciedomein Tillegem. 

Met de coronapandemie merkten de partners van de Kasteel
bossen de toegenomen nood aan goede recreatieve producten 
voor de natuur en bosgebieden. De wandelroutes, de wandel en 
fietsnetwerken worden druk gebruikt. Om het toegenomen aantal 
bezoekers in goede banen te leiden is een bewegwijzerde route 
een winwin. De lopers krijgen een selectie van de beste paden en 
goede geleiding via de bewegwijzering. Anderzijds kunnen sportie ve
lingen genieten van een mooie en natuurrijke bosgebieden, en 
worden de ecologisch meer kwetsbare zones wat ontzien.

Meer info over de Kasteelbossen en loopomloop vind je op de 
websites www.kasteelbossen.be en www.sportvlaanderen.be

S P O R T    M I L I E U

Loopomloop verbindt 
Kasteelbossen 

Zondag 30 mei stelden de gemeenten Jabbeke en Zedelgem, de stad Brugge, de Provincie WestVlaanderen en 
Sport Vlaanderen een nieuwe loopomloop voor. In het unieke decor van de Kasteelbossen zijn lussen van 4, 7 en 
12 kilometer uitgestippeld en bewegwijzerd. De langste lus verbindt zowel de domeinen Tillegembos, Beisbroek 
als Tudor.
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Openingsuren zwembad 
Zwemmen in zwembad De Groene Meersen is nog steeds op afspraak en na reservatie.

Welkom om te reserveren via inschrijvingen.zedelgem.be of telefoneer naar 050 288 602.

Dag
Openingsuren 

publiek 
schoolperiodes

Bodemstand

Maandag

9u00 – 10u00 Baantjeszwemmen 1.50M
 10u30 – 11u30 Baantjeszwemmen 1.50M
12u00 – 13u00 Baantjeszwemmen 1.50M
13u45 – 14u45 Baantjeszwemmen 1.20M
15u15 – 16u15 Baantjeszwemmen 1.50M
16u30 – 17u30 Baantjeszwemmen 1.20M 

Dinsdag

9u00 – 10u00 Baantjeszwemmen 1.50M
10u30 – 11u30 Baantjeszwemmen  1.50M
12u00 – 13u00 Baantjeszwemmen 1.50M
13u45 – 14u45 Baantjeszwemmen 1.20M
15u15 – 16u15 Baantjeszwemmen 1.50M
16u30 – 17u30 Baantjeszwemmen 1.20M 

Woensdag

9u00 – 10u00 Baantjeszwemmen 1.50M
10u30 – 11u30 Baantjeszwemmen  1.50M
12u00 – 13u00 Baantjeszwemmen 1.50M
13u45 – 14u45 Baantjeszwemmen 0.90M
15u15 – 16u15 Baantjeszwemmen 0.90M
16u45 – 17u45 Baantjeszwemmen 1.20M
18u15 – 19u15 Baantjeszwemmen 1.50M
19u45 – 20u45 Baantjeszwemmen 1.50M

Donderdag

9u00 – 10u00 Baantjeszwemmen 1.50M
10u30 – 11u30 Baantjeszwemmen  1.50M
12u00 – 13u00 Baantjeszwemmen 1.50M
13u45 – 14u45 Baantjeszwemmen 1.20M
15u15 – 16u15 Baantjeszwemmen 1.50M
16u45 – 17u45 Baantjeszwemmen 1.20M
18u15 – 19u15 Baantjeszwemmen 1.50M
19u45 – 20u45 Baantjeszwemmen 1.50M

Vrijdag

9u00 – 10u00 Baantjeszwemmen 1.50M
10u30 – 11u30 Baantjeszwemmen  1.50M
12u00 – 13u00 Baantjeszwemmen 1.50M
13u45 – 14u45 Baantjeszwemmen 1.20M
15u15 – 16u15 Baantjeszwemmen 1.20M
17u00 – 18u00 Baantjeszwemmen 1.20M
18u30 – 19u30 Baantjeszwemmen  1.50M
19u45 – 20u45 Baantjeszwemmen 1.50M

Zaterdag

8u30 – 9u30 Baantjeszwemmen 1.50M
10u00 – 11u00 Baantjeszwemmen  1.50M
11u30 – 12u30 Baantjeszwemmen 1.50M
13u15 – 14u15 Baantjeszwemmen 0.90M
14u30 – 15u30 Baantjeszwemmen 0.90M

Zondag
8u30 – 9u30 Baantjeszwemmen 1.50M

10u00 – 11u00 Baantjeszwemmen  1.50M
11u30 – 12u30 Baantjeszwemmen 1.50M

Geen 
dagelijkse 

zwemlessen 
in juli en augustus 

voor de beginnende 
zwemmertjes 

De Groene Meersen is omgevormd tot 
een vaccinatiecentrum. Ook de mede
werkers van de gemeentelijke sport
dienst worden hiervoor ingezet. Dit 
heeft wat gevolgen voor het aanbod 
van gemeentelijke sport activiteiten: 
alle eigen sport en zwemlessen zijn tot 
en met de maand juni 2021 geannu
leerd.

Ook de dagelijkse zwemlessen in juli  
en augustus zullen niet georganiseerd  
worden. Van zodra de gemeentelijke 
lessen opnieuw opstarten, wordt dit 
via verschillende gemeentelijke  
communicatiekanalen aangekondigd. 
Volg ook Jeugden Sport Zedelgem op 
Facebook.
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S O C I A L E  Z A K E N    W E L Z I J N    M O B I L I T E I T

De Platseroute 
Wandelroute De Platseroute is een voetgangers
cirkel die op een veilige manier belangrijke voorzieningen verbindt in 
de dorpskern van Zedelgem dorp. Het is een aaneengesloten wandel
route van 1,9 km die voetgangers in staat stelt om zelfstandig en op 
eigen tempo hun doel al stappend te bereiken. De wandelroute kan je 
afleggen (al dan niet met hulpmiddelen zoals een wandelstok, een rolla
tor of rolstoel) door de bijhorende grondmarkeringen (het logo met wan
delfiguurtje) te volgen en is hoofdzakelijk bedoeld voor ouderen en 
hulpbehoevenden.

Zorg Vrij Wonen Zedelgem
De realisatie van deze voetgangerscirkel is één van de vele acties uitgewerkt 
binnen het woonzorgproject “Zorg Vrij Wonen Zedelgem”. Aan de basis van 
het project ligt een visie waarbij in elke woonkern aandacht besteed wordt 
aan de aspecten wonen, zorg en welzijn. De realisatie van deze visie vertrekt 
telkens vanuit een fysieke locatie waar ontmoeting mogelijk is en dienst
verlening aangeboden wordt, om dan verder uit te deinen op vlak van infra
structuur en dienstverlening. Hierbij werd uiteraard aandacht besteed aan 
een fysiek toegankelijke en veilige woonomgeving, met inbegrip van voet
gangerscirkels. 

Volledig toegankelijke 
wandellus

Het parcours van deze voetgangerscirkel werd volledig afgestapt in aanwezig
heid van vertegenwoordigers van de betrokken gemeentelijke diensten 
samen met een afvaardiging van de OAR (Ouderenadviesraad) en de ARAV 
(adviesraad Andersvaliden). Ook Inter (expertisecentrum Toegankelijkheid) 
nam het parcours onder de loep en stelde de nodige aanpassingen voor.  
Het resultaat is een volledig toegankelijke wandellus in het centrum van 
Zedelgem. 

Ouderen en hulpbehoevenden 
aanmoedigen om te wandelen

Burgemeester Annick Vermeulen en schepen van sociale zaken en  
andersvalidenraad (ARAV) Ellen Goes: “Op De Platseroute ondervinden 
oudere mensen of hulpbehoevende wandelaars geen obstakels of  
moeilijke drempels. Ook zijn er voldoende rustplaatsen voorzien. Langs 
de wandelroute vind je zowel het gemeentehuis, handelszaken, parkjes 
en lokaal dienstencentrum De Braambeier. Met dit initiatief wil het  
gemeentebestuur ouderen en hulpbehoevende mensen een veilige 
wandelroute aanbieden zonder moeilijke hindernissen te moeten  
trotseren en bezoekers van dienstencentrum De Braambeier  
aanmoedigen om de wandeling te doen.”

Twee borden 
met 

parcours
Er staan twee grote borden met het wandelparcours 
van De Platseroute opgesteld: aan het gemeente
huis aan de kant van het park nabij het Pater Amaat 
Vynckeplein en aan LDC (lokaal dienstencentrum) 
De Braambeier langs de Loppemsestraat.

Vanaf het gemeentehuis volgt de voetgangerscirkel 
volgende route:
Neem de Loppemsestraat  sla verderop rechtsaf de 
Fazantenlaan in  sla rechts het pad langs de woon
zorgsite in en volg dit tot aan de SintJorislaan  volg 
daarna de Loppemsestraat terug richting het Pater 
Amaat Vynckeplein  via het parkje aan het gemeen
tehuis bereik je het Leenhof  neem de Burgemeester 
Jos. Lievensstraat en sla rechts de Sint
Laurentiusstraat in  via de Snellegemsestraat kom 
je terug aan het gemeentehuis.

Op deze wandelroute liggen een aantal openbare 
diensten zoals het gemeentehuis, LDC De Braambeier 
en de woonzorgsite Klaverveld, en je passeert ook 
aan heel wat handelszaken. Er zijn verschillende 
bankjes voorzien langs het parcours waar je even 
kan uitrusten, en aan de woonzorgsite is een leuk 
speelplein waar de kindjes zich kunnen uitleven.

Gemeente Zedelgem wil nog meer voetgangerscir
kels in de (deel)gemeenten realiseren.

Op de voorgrond zien we burgemeester Annick Vermeulen en schepen van 
sociale zaken Ellen Goes samen met Anja Bardyn, directeur sociale zaken 
Zedelgem en Ingrid Ballieu, lid van de ARAV (andersvalidenraad)
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Safeonweb
Je ontvangt een verdachte e-mail, wat nu? 

Hoe herken je verdachte berichten/e-mails?
Safeonweb stelt volgende trends vast:
• .bedomeinen worden steeds meer gebruikt.
• Veel phishingberichten ogen nog steeds helemaal niet professio neel 

en bevatten de typische spelfouten.
• Sommige cybercriminelen gebruiken bijzondere tekens, zoals 

een letter met een klein puntje onder. Op die manier is (gezien 
een URL vaak onderlijnd is) het verschil tussen de echte URL en 
een vervalste URL nauwelijks zichtbaar.

• Cybercriminelen gebruiken ook nieuwe communicatiekanalen 
zoals Facebook en WhatsApp om potentiële slachtoffers te  
benaderen. Daarnaast diversifiëren ze hun boodschap, door 
bijvoorbeeld in naam van warenhuizen en winkelcentra berichten 
te versturen met daarin grote kortingen of wedstrijden, of  
verkopers op tweedehandssites te lokken naar een valse website 
waar ze hun bankgegevens moeten ingeven.

Wat te doen bij het krijgen van een verdachte 
e-mail?
• Klik niet op een link in een verdacht bericht en open de bijlagen 

niet.
• Stuur het bericht niet door naar je contacten.
• Verdachte emails kan je doorsturen naar verdacht@safeonweb.

be. Dit geldt ook voor verdachte sms'jes of WhatsAppberichten, 
door een screenshot of schermfoto door te sturen.

verdacht@safeonweb.be is een emailadres van het Centrum 
voor Cybersecurity België (CCB). Wanneer je twijfels hebt over de 
echtheid van een bericht, dan kan je het doorsturen naar dit email
adres, voor je het bericht zelf verwijdert. Malafide of valse linken in 
het emailbericht worden dan door hen automatisch geblokkeerd.

Heb je op een verdachte link geklikt?
• Vul de velden verder niet in en breek elke interactie af.
• Geef zeker geen persoonlijke informatie (zoals wachtwoord, 

bankgegevens,…) door.
• Als je een wachtwoord hebt doorgegeven dat je ook op andere 

plaatsen gebruikt, verander het dan onmiddellijk.
• Als je op een link hebt geklikt die opent in een website waar je 

bankgegevens moet indienen, controleer dan eerst of dit de 
echte website van je bank is. Bij de minste twijfel voer je geen 
betaling uit.

Ben je opgelicht?
• Ben je geld kwijt of je wordt afgeperst? Doe aangifte bij de politie!
• Contacteer je bank en/of Cardstop op het nummer 070 344 344 

als je bankgegevens hebt doorgeven, er geld van je bankrekening 
verdwijnt of als je geld hebt overgemaakt aan een oplichter. Op 
die manier kunnen eventuele frauduleuze transacties geblok
keerd worden.

Wil je fraude melden, dan kan je bij je bank terecht op een speciaal 
nummer: beschermjezelfonline.be/bankcontacterenvoorhulp

V E I L I G H E I D

Safeonweb ontvangt dagelijks ongeveer 10.000 verdachte berichten. Hierdoor konden ze al meer dan 170.000 
URL’s laten blokkeren. 
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W E L Z I J N

Op 23 juni is het Dag van de Mantelzorg, de 
dag waarop we iedereen die zorgt voor een 
ander extra in de bloemetjes zetten. In 
Vlaanderen zijn er meer dan 600.000 
mantel zorgers. Dit zijn allemaal mensen 
die zorgen voor een dierbare. Dit kan een 
broer, een partner, een kind, een ouder, 
een vriend of een buur zijn. Je bent mantel
zorger als je op regelmatige basis voor  
iemand zorgt die extra zorg nodig heeft 
omwille van ziekte, handicap, psychische 
kwetsbaarheid, ouder dom of een versla
vingsproblematiek. Als mantelzorger heb 
je een sociale en affectieve band met deze 
persoon. Mantelzorg is dus geen beroep of 
iets dat je moet aanvragen. Het is iets waar 
je in rolt. Misschien ontdek je nu tijdens het 
lezen van dit artikel wel dat je al jaren  
mantelzorger bent?  

In Vlaanderen zijn er zes erkende mantel
zorgverenigingen: Coponcho, Liever Thuis 
LM, OkraZorgrecht, Ons Zorgnetwerk, 
Samana en Steunpunt Mantelzorg. Bij hen 
kan je gratis terecht voor infosessies en 
praatgroepen. Daarnaast kan je bij hen ook 
terecht voor vragen en/of een luisterend 
oor. Sarah, coördinator van mantelzorg
vereniging Coponcho, beantwoordt in dit 
artikel graag een aantal van de meest  
gestelde vragen.  

Kan ik als mantelzorger een  
attest of statuut aanvragen? 

Sinds september 2020 bestaat er het  
federale mantelzorgstatuut. Je kan dit via 
het zieken fonds van de mantelzorger 
aanvragen. Voor meer informatie
neem je contact op met jouw
ziekenfonds.

 Ik heb gehoord dat er een 
mantel zorgpremie bestaat,  
wat is dat? 

De mantelzorgpremie of het zorgbudget 
voor zwaar zorgbehoevenden is een premie 
van de Vlaamse Sociale Bescherming. Het 
is een premie die gaat naar de zorgvrager 
en dus, in tegenstelling tot wat vaak  
gedacht wordt, niet naar de mantelzorger 
zelf. Je kan in overleg met de zorgvrager 
wel beslissen om de premie te gebruiken 
om een aantal van jouw kosten als mantelzor
ger te vergoeden. Om na te gaan of de per
soon voor wie je zorgt recht heeft op deze 
premie neem je contact op met de dienst 
maatschappelijk werk van het ziekenfonds. 

Kan ik als mantelzorger  
een gemeentelijke premie  
aanvragen?

Gemeenten hebben ook de mogelijkheid 
om gemeentelijke premies aan te bieden. 
Deze premies kunnen ze aanbieden aan de 
mantelzorger zelf, maar ook aan de per
soon die zorg nodig heeft. 
In Zedelgem heb je als mantelzorger die 
zorgt voor een inwoner van Zedelgem recht 
op een mantelzorgpremie van 30 euro per 
maand. Een belangrijke voorwaarde is dat 
de zorgvrager nog thuis woont en recht 
heeft op een zorgbudget van de Vlaamse 
Sociale Bescherming. 
Voor meer informatie en het aanvragen van 
de premie kan je terecht bij het loket sociale 
dienst op het nummer 020 250 774.

Samenwerking binnen de eerstelijnszone: 
binnen eerstelijnszone WE40 (ELZ WE40) 
vinden heel wat partners die actief zijn in 
zorg en welzijn uit de regio Beernem, 
Oostkamp, Zedelgem en Jabbeke elkaar. 
Ze zetten samen in op een toegankelijke en 
kwalitatieve zorg. Het ondersteunen van 
mantelzorgers staat hoog aan de agenda. 
Samen met alle betrokkenen uit zorg en 
welzijn, maakt de eerstelijnszone hier werk 
van. Zo wordt er onder andere nauw samen
gewerkt met de intergemeentelijke preventie
werker en maken we plannen om het aan
bod in onze regio toegankelijker te maken.

Nog vragen? 

De verschillende mantelzorgverenigingen 
hebben een mantelzorglijn beschikbaar. 
Mantelzorgers kunnen via deze weg vragen 
stellen over hun mantelzorgsituatie of kunnen 
deze lijn ook gebruiken om te ventileren 
over de zorg. Mantelzorgers hoeven geen 
lid te zijn van de mantelzorgvereniging om 
van deze service gebruik te maken. 

• Coponcho: 02/515 02 63
 www.coponcho.be 
• Liever Thuis LM: 02/542 87 09
 www.lieverthuislm.be 
• Okra Zorgrecht: 02 246 57 72
 www.okra.be 
• Ons Zorgnetwerk: 016/24 49 49
 www.onszorgnetwerk.be 
• Samana: 078/15 50 20
 www.samana.be 
• Steunpunt Mantelzorg: 02/515 04 42 

www.steunpuntmantelzorg.be 

Mantelzorgers, 

helden van de zorg!
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W E L Z I J N

Samen tegen corona!
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L O K A L E  E C O N O M I E

Week van de Markt 2021
28 juni tot 4 juli

De provincie WestVlaanderen en OC West (Onder
nemers centra WestVlaanderen) organiseren tijdens 
de periode van 28 juni tot 4 juli 2021 de Week van de 
Markt. Gemeente Zedelgem ondersteunt dit initiatief 
en neemt deel aan deze actie die markten als lokale 
handel en sociaal gebeuren in de gemeenten wil 
promoten.

Tijdens de Week van de Markt krijgen klanten bij 
elke aankoop op de markt een invulbon om deel te 
nemen aan de actie. De invulbon zal op donderdag-
voormiddag 1 juli tussen 8u. en 12u. in een  
wedstrijdurne gestoken kunnen worden op een 
standplaats van de gemeente op de markt van  
SintElooi in de Sint Elooistraat.

Prijzen en winnaars

De hoofdprijs ter waarde van 300 euro is een week
endje in onze mooie provincie WestVlaanderen. 
Daarnaast schenkt de gemeente Zedelgem ook nog 
eens meerdere marktbonnen ter waarde van 10 euro 
per bon om lokaal mee te gaan markten!
De trekking van de winnaars zal door het gemeente
bestuur gebeuren op 1 juli, de winnaars zullen verwittigd 
en uitgenodigd worden voor de uitreiking van de 
prijzen.

Wie wordt deze zomer 

dé voetbalkenner
van Zedelgem? 

Komende zomer staat het EK voetbal op het programma. Het EK start op 
11 juni en eindigt op 11 juli. Staan onze Rode Duivels in juli op de Grote 
Markt met de beker in hun handen? Of worden we opnieuw gedwars
boomd door de Fransen? 

Waag je kans op het winnen van mooie prijzen en neem deel aan de 
Zedelgemse voetbalpronostiek 

In samenwerking met Tifogame voorziet de gemeente een gepersonali
seerd online pronostiekplatform voor de handelaars van de gemeente. 
Omdat de lokale economie van de gemeente hard getroffen werd door 
het coronavirus, heeft het gemeentebestuur deze actie gelanceerd om 
de lokale economie een sportief duwtje in de rug te geven en het ook 
voor de inwoners leuk te maken.
Verschillende handelaars, verspreid over de gemeente Zedelgem, nemen 
deel aan de actie en hebben een eigen pronostiek op Tifogame. Ga langs 
bij de deelnemende handelaars en ontvang een code om deel te nemen. 
Met de code krijg je toegang tot de pronostiek en kan je meedingen naar 
de vele fantastische prijzen! Deelnemen is gratis.

Het pronostiekplatform dat sinds 11 mei actief is, vind je door te surfen 
naar: www.tifogame.be/zedelgem

Er zijn vele mooie prijzen bij de lokale handelaars te winnen! Daarbovenop 
heeft de gemeente ook een eigen algemeen klassement waar meer dan 
1.000 euro aan Zedelgemse cadeaubonnen te winnen valt. De hoofdprijs 
is een Zedelgemse cadeaubon van maar liefst 200 euro! 
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Hou bij het plannen van een vakantie of reis naar het buitenland 
rekening met je afspraken voor vaccinaties. Je bent best volledig 
gevaccineerd voor je op vakantie of reis vertrekt. 

Kan je toch niet wachten, plan je reis dan tussen je twee vaccin
dosissen, maar zorg dat je tijdig terug bent voor je tweede dosis. 
Die kan niet worden uitgesteld. 

Je kan nu al inschatten wanneer je eerste vaccinatiedosis en dus 
ook je tweede dosis ongeveer gepland staat. Dit kan je raadplegen 
via www.laatjevaccineren.be/wanneerwordikgevaccineerdte
gencorona

Probeer maximaal je reis na (of tussen) deze periode te plannen 
en zorg er zo voor dat je vaccinatie niet in de weg komt van je va
kantie, of omgekeerd. 

Goed en volledig gevaccineerd zijn voor je vakantie is belangrijk.
• Voor je eigen gezondheid, om zo volledig mogelijk beschermd 

te zijn tegen de risico’s op besmetting.

• Voor de gezondheid van anderen, zodat je de kans verkleint dat 
je in het buitenland een COVIDbesmetting oploopt en die terug 
meebrengt naar België, met een kans om anderen ermee te 
besmetten.

• Voor je vakantieplannen zelf: elk land kan eigen regels bepalen 
en bijvoorbeeld quarantaine of reis en bezoekbeperkingen op
leggen aan wie niet volledig gevaccineerd is. We kunnen niet 
voorspellen welke regels zullen gelden in jouw vakantie
bestemming. 

In mei, juni en begin juli zullen elke week honderdduizenden  
mensen uitgenodigd worden voor een vaccin in een vaccinatie
centrum. Het merendeel van deze mensen moet ook een tweede 
prik krijgen. Dat kan alleen als we een strakke vaccinatieplanning 
aanhouden en betekent dat de vaccinatiecentra de vaccinatie
planning niet voor individuele vakantieplannen kunnen aanpassen.

Voor meer info, 
surf naar www.laatjevaccineren.be/vaccinatieenvakantie

Vaccinatie en vakantie
K O R T E  B E R I C H T E N
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 I N  D E  R A N D  V A N  D E  R A A D

In de rand van de raad
Zitting gemeenteraad van 22 april 2021

De digitale opname van de zitting die op 22/04/2021 gelivestreamd 
werd alsook een uitgebreide versie van de notulen, vind je terug 
op www.zedelgem.be/gemeenteraad. 
Ben je niet digitaal actief en wil je de notulen opvragen? Bel dan 
naar 050 288 335.

SECRETARIAAT
SAMENWERKINGSOVEREENKOMST MET AGENTSCHAP ZORG EN 
GEZONDHEID
Voor de lokale contact en bronopsporing in de strijd tegen de 
besmettingen met COVID19, heeft de gemeenteraad de samen
werkingsovereenkomst met het Agentschap Zorg en Gezondheid 
verlengd. De inzet van de lokale besturen in de strijd tegen corona 
wordt versterkt.

OMGEVING
REGLEMENT PLAATSEN VERKOOPAUTOMATEN 
De gemeenteraad keurde een gemeentelijk reglement goed dat 
het plaatsen van verkoopautomaten in de gemeente regelt.

MOBILITEIT
POLITIEREGLEMENT INVOEREN FIETSSTRATEN 
De gemeenteraad heeft het overzicht van de fietsstraten in de 
gemeente Zedelgem her vastgesteld. Het overzicht van de fiets
straten, de lijst ervan, vind je terug in de uitgebreide verslaggeving 
van de gemeenteraad.

Volgende zitting gemeenteraad: 27/05/2021 om 19.30 u.
De zittingen van de gemeenteraad gaan volgens de coronamaat
regelen digitaal door en zijn telkens te volgen via livestream op de 
gemeentelijke website. 
Surf naar www.zedelgem.be/gemeenteraad.

Op 8 mei is het Vdag. Op bevrijdingsdag of "Victory in 
Europe Day" herdenkt en viert men de overwinning op 
Duitsland, waardoor in Europa een einde kwam aan de 
Tweede Wereldoorlog. Samen met vertegenwoordigers 
van NSBAartrijke bracht burgemeester Annick Vermeulen 
hulde aan het oorlogsmonument in Aartrijke. Normaal 
gezien wordt Vdag elk jaar uitgebreid en feestelijk ge
vierd, maar het coronavirus hebben we nog niet over
wonnen en daarom werd in beperkte kring hulde ge
bracht. 

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

V-Dag, bevrijdagsdag
Tweede Wereldoorlog herdacht
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A G E N D A

03/06

Geef bloed of plasma in Zedelgem 

Jij kan zomaar het leven van iemand redden! Gewoon door bloed, 
plasma of bloedplaatjes te geven. Of je nu A, B, AB of O bent, het 
Rode Kruis kan je gift altijd goed gebruiken! En het vraagt boven
dien amper een klein uurtje van je tijd. 

Waar: LDC De Braambeier, Loppemsestraat 14a Zedelgem
Wanneer: Donderdag 3 juni 2021 van 16.30 tot 20.00 u.
Afspraak maken: op donorportaal.rodekruis.be 
of via het gratis nummer 0800 777 00
Meer info: www.rodekruis.be

03/06 t.e.m. 19/06

Wandelingen voor mantelzorgers

Het voorbije jaar was zwaar, zeker ook voor de mantelzorgers onder ons. Veel ondersteuning 
viel plots weg, waardoor er meer zorg op hun schouders terechtkwam. De gemeente
besturen van Zedelgem, Jabbeke, Oostkamp en Beernem sloegen de handen in elkaar, 
en werkten samen met de provincie en Logo BruggeOostende drie soorten wandelingen uit.

Praktisch
• Inschrijven: jana.syoen@logobruggeoostende.be – 0493 91 10 85
• Ten laatste één week voor de start van de wandeling inschrijven
• Gratis
• Gratis hapje en drankje na de wandeling
• De wandeling is nooit langer dan 3 km
• Alle wandelingen zijn rolstoeltoegankelijk

1. Bosbaden
Enkel voor mantelzorgers
Ervaar en absorbeer de kracht van het bos. 
Onthaast en neem even tijd voor jezelf. Het 
ritme van het bos wijst je de weg.

• Dinsdag 8 juni van 9.30 tot 12.30 u.
 Hof Ter Loo
 (Torhoutsesteenweg 56, Zedelgem)
• Zaterdag 12 juni van 9.30 tot 12.30 u.
 Bulskampveld
 (Bulskampveld 9, Beernem)

2. Beleefwandeling
Voor de mantelzorger en  
de volwassen zorgbehoevende
Een begeleidster neemt je mee op sleep
touw doorheen het bos. Er wordt extra 
aandacht besteed aan de beleving zoals 
het luistern naar de natuur en het proeven 
van bosproducten.

• Donderdag 3 juni van 14.00 tot 16.00 u.
 Maskobossen
 (Aartrijksesteenweg 91, Jabbeke)
• Woensdag 16 juni van 14.00 tot 16.00 u.
 Bulskampveld
 (Bulskampveld 9, Beernem)

3. Zintuigenwandeling
Voor de mantelzorger en  
het zorgbehoevende kind
Deze speelse wandeling is afgestemd op 
kinderen. Ze gaan samen met hun mantel
zorger op verkenning in het bos en gebrui
ken hierbij al hun zintuigen.

• Zaterdag 5 juni van 14.00 tot 16.00 u.
 Merkemveld
 (Merkemveldweg 20, Zedelgem)
• Zaterdag 19 juni van 14.00 tot 16.00 u.
 Bulskampveld
 (Bulskampveld 9, Beernem)
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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
 050 288 602
 sport@zedelgem.be

Door de coronamaatregelen en het omvormen van De Groene 

Meersen naar een vaccinatiecentrum zijn de openingsuren van  

het zwembad gewijzigd. Voor de meest recente openingsuren, 

raadpleeg: www.zedelgem.be/contact-openingsuren

Komen zwemmen is op reservatie.

Reserveer via inschrijvingen.zedelgem.be

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. Recyclagepark
 Remi Claeystraat 15, 8210 Zedelgem
 050 20 03 32
 recyclagepark@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.

Sinds 1/11/2020 is het recyclagepark enkel op afspraak toegankelijk. 

Boek je afspraak via de gemeentelijke website of bel naar 050 288 330. 

Hou je identiteitskaart bij de hand om een afspraak te boeken.

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.
Ook het recyclagepark werkt sinds 1/11/2020 uitsluitend 
op afspraak.

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

Sinds 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 afspraken.zedelgem.be/ 
of telefonisch.


