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VOORWOORD BURGEMEESTER

Beste Zedelgemnaar,

hoe ziek velen onder ons geworden zijn en hoeveel families er
getroffen zijn door verlies van naasten. Daarom ook… BEDANKT

Als de scholen hun deuren sluiten, deze keer gelukkig niet omwille

OM JE TE LATEN VACCINEREN.

van corona, maar omdat de grote vakantie ingezet wordt… dan
weet je dat het zomert! Ik hoop van ganser harte dat iedereen

Gelukkig is er perspectief: het zomerplan van het Overlegcomité

tijdens deze zomermaanden eens goed kan ontspannen en genieten

laat nu stap voor stap versoepelingen toe die ons terug laten proeven

van welverdiende vrije tijd om zo de noodzakelijke vitamientjes

van het samenzijn met dierbaren en steeds meer krijgen we uitzicht

op te doen.

op het terugvinden van een normaal leven. Maar de corona-crisis
laat ons natuurlijk nog niet (volledig) los... je staat ermee op en

Aan wie op vakantie naar het buitenland vertrekt wil ik vragen om

gaat ermee slapen. Een klap voor de maatschappij, het lokaal

alle regels goed op te volgen en bij terugkomst rekening te houden

samenleven en ondernemen, een totaal andere manier van leven

met elkaar door het respecteren van de quarantaine-regels. Aan

en werken! Geef mij maar terug de fysieke bijeenkomsten. Het is

wie in het land blijft vraag ik eveneens om de voorzorgsmaatregelen

en blijft toch maar een raar gevoel om zo weinig mensen fysiek te

goed op te volgen en zo corona-besmettingen tegen te gaan. Aan

kunnen ontmoeten, dat went niet.

wie in Zedelgem blijft kan ik zeggen dat de gemeente er alles aan
doet om er een REUZELEUKE ZOMER van te maken. Omdat er dit

Geniet samen van familie en vrienden en van een pintje volgens

jaar geen Reuzenstoet kan doorgaan, zetten we trots onze

de regels. Ook ik ben content dat de horeca en ondernemers

Zedelgemse Reuzen in om een corona-proof vrijetijdsprogramma

eindelijk terug helemaal open zijn – en dit zowel binnen als buiten–

aan te bieden en dit op zowel sociaal als cultureel vlak. Ook lokale

en dat meer en meer sectoren de draad terug kunnen opnemen.

handelaars werken mee aan het thema, je proeft vast en zeker eens

Laat er ons samen voor zorgen dat ze nooit meer de deuren moeten

van een reuzeleuke aperitief bijvoorbeeld. Je ontdekt hier meer

sluiten. Onze uitbaters doen veel inspanningen om mensen zo

over in dit Zedelgem Magazine.

veilig mogelijk te ontvangen.

Vaccinatiecentrum De Groene Meersen draait nu op volle toeren,

Ik weet dat de corona-crisis mentaal zwaar begint door te wegen

inwoners worden verder volop geprikt. De opkomst ligt hoog en

bij de mensen. Het is daarom mijn wens dat we elkaar terug mogen

het lokaal bestuur moedigt iedereen aan om in te gaan op de

ontmoeten: in verenigingsverband, op activiteiten zoals kermissen,

vaccinatie-uitnodiging. Achter de goed draaiende werking van ons

jeugd-, sport- en cultuurevenementen... hier hebben we allen nood

vaccinatiecentrum schuilt de inzet van vele medewerkers en

aan. Ik zie jullie hopelijk gauw allemaal terug.

vrijwilligers om van deze campagne een succes te maken. Bedankt
daarvoor, ik ben ervan overtuigd dat vaccinatie een van onze sterkste

Burgemeester Annick Vermeulen

medestanders is in de strijd tegen COVID-19. Laten we niet vergeten
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IN DE KIJKER

De appartementen kant Koning
Albertstraat gezien vanuit de binnenplaats van het toekomstige
dienstencentrum.

18 appartementen
op plan te koop:
gebouwencomplex Veltershof in Veldegem

Project Veltershof: een dienstencentrum, openbare dienstverlening en polyvalent gebruik accommodatie
gemeenschapscentrum door o.a. verenigingen met daar bovenop een appartementencomplex bestemd voor
55-plussers en mindervalide personen.
In het meerjarenplan 2020-2025 van lokaal

bepaalde voorwaarden, te koop aangeboden

bestuur Zedelgem is de bouw van een

worden.

• komt er een antenne van de gemeente-

Veldegem opgenomen, dit bouwproject

De 18 te bouwen appartementen worden

• zal de dienst burgerzaken er zitdagen

krijgt de naam Veltershof.

te koop gesteld vanaf 1 september 2021

gebouwencomplex op site Develter in

lijke bibliotheek;

voor een doelgroep bewoners bestaande

dienstverlening organiseren;
• zal DKO (Deeltijds Kunstonderwijs

Bouwheer van dit op te trekken gebouwen-

uit 55-plussers en mindervalide mensen.

Zedelgem) er activiteiten aanbieden;

complex langs de Koning Albertstraat, is

De appartementen komen op de eerste en

• de zaalaccommodatie en de infrastructuur

het OCMW van de gemeente. Het gebouwen-

tweede verdieping.

complex kadert volledig in het gemeentelijk
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centrum aangeboden worden;

zullen ook ter beschikking gesteld worden
van, en gebruikt kunnen worden door

beleid om gemeenschapscentra/diensten-

Op de gelijkvloers komt er een diensten-

centra in elke deelgemeente te realiseren

centrum met polyvalente zaal die gebruikt

lokale verenigingen.

met een aanbod van openbare dienst

zal kunnen worden voor het organiseren

Het gebouwencomplex bevat ook een

verlening, openstelling voor de verenigingen

van gemeentelijke dienstverlening en

ondergrondse parking.

en buurtbewoners en bovendien worden

activiteiten:

er 18 appartementen gebouwd die, onder

• zo zal er een werking als diensten

De 18 appartementen op een eerste en een

IN DE KIJKER

tweede verdieping zijn dus gelegen in de
Koning Albertstraat 9 boven het te realiseren

Geïnteresseerd?

dienstencentrum. Bij elk appartement
hoort een berging en parkeerplaats in de
ondergrondse parking.

Voorzieningen in
de appartementen:
• De aanpasbare appartementen zullen
enkel verkocht worden aan de doelgroep
55 plussers en mindervalide personen.
De centrale locatie en directe nabijheid
van een dienstencentrum en openbare
dienstverlening vormen hier de basis
voor, samen met de beleidsuitvoering
van het gemeentebestuur om in elke
deelgemeente een lokaal dienstencentrum
te realiseren met inbegrip van dienst
verlening burgernabij voor kwetsbare
doelgroepen in het bijzonder.
Er worden 2 soorten appartementen te
koop gesteld: appartement met 1 slaapkamer
of 2 slaapkamers:
• Elk appartement is voorzien van een afgewerkte keuken en badkamer in een
standaard uitvoering en afwerking in

De verkoop en meer specifieke informatie over de aankoopvoorwaarden, de afwerking
van de appartementen en de prijs-modaliteiten verlopen via het notariskantoor.
Daar kan je terecht met al je specifieke vragen, contacteer:
Notariskantoor Lommée & Daems
Torhoutsesteenweg 80, 8210 Zedelgem, 050 201 000
Bij de notaris worden volgende zaken ook besproken en geregeld:
• een basisakte;
• het reglement van inwendige orde;
• de verkoopakte en compromis;
• de specifieke informatie met betrekking tot de aankoopprijs, andere kosten en
gemeenschappelijke lasten, de btw, de syndicus bij overheidsopdracht aangesteld,
…
Plannen van het gebouw en de appartementen kunnen geraadpleegd worden op
afspraak bij het notariskantoor.
Verkoop start op 1 september 2021.

Informatievergaderingen

witte kleur (meer specifieke informatie

Notariskantoor Lommée & Daems voorzien ook twee informatievergaderingen voor

hierover kan bekomen worden bij notaris

het publiek. Deze infovergaderingen zullen in principe doorgaan in het gemeentehuis

kantoor Lommée & Daems ) ;

en dit in de week van 13 september en in de volgende week van 20 september 2021.
Gezien de COVID-actualiteit zal meer informatie rond de organisatie van deze informatie-

• Elk appartement is afgewerkt met parket

momenten volgen via o .a. de gemeentelijke informatiekanalen (website, sociale

als vloerbekleding, behalve in de keuken

media en Zedelgem Magazine) en er kan steeds contact opgenomen worden met het

en in de badkamer waar tegels als vloer-

notariskantoor.

bedekking aangebracht worden. Standaard
afwerking. (Stalen van deze standaard
vloerbekledingen en meer informatie
kunnen bekomen worden via het notaris
kantoor Lommée & Daems).
De aankoop van een parkeerplaats en
berging gelegen in de ondergrondse parking
van het gebouwencomplex is verplicht bij
de aankoop van een appartement : de
prijs van een parkeerplaats en berging per
appartement zit vervat in de totaalprijs van
de te koop aangeboden appartementen.

De voorgevel in opbouw kant
Alphonse Coudenysstraat.
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Hondenpoep

is niet oké!
De hond is van oudsher de beste vriend van de mens. Spijtig
genoeg zorgt de normale biologische behoefte van onze huisdieren voor heel wat overlast in onze gemeente, vaak te wijten
aan de lakse houding van hun baasjes.
Hondenpoep is de ergernis nummer 1 voor veel mensen. Maar
los van de ergernis, kan hondenpoep ons ook nog eens ziek
maken. In hondenpoep zitten stoffen die bij de mens astma
kunnen ontwikkelen, en bij een zwangere koe zelfs kunnen
leiden tot miskraam.
Gedurende de corona-pandemie gaan duidelijk meer mensen
wandelen en merken we dat er meer hondenpoep blijft liggen.
Als begeleider van een hond ben je verplicht de hondenpoep
van de hond onmiddellijk op te ruimen en dit met een zakje
bestemd voor het verwijderen van uitwerpselen. Deze zakjes
deponeer je in een vuilnisbak. Je moet ook steeds in het bezit
zijn van een zakje. Houd je je daar niet aan, dan kan je een
gasboete oplopen.

Loslopende dieren

De Woonwinkel:
Meldpunt discriminatie

Discriminatie is verboden, en dat bij elke fase van
de verkoop of verhuur van een woning. Wie slachtoffer of getuige is van discriminatie kan dit melden.
Inwoners van Beernem, Damme, Oostkamp, Torhout en
Zedelgem kunnen terecht aan het loket van IGS (intergemeentelijke samenwerking) De Woonwinkel wanneer zij een klacht
hebben rond huisvesting. Medewerkers vullen dan samen met
jou het online formulier in en sturen dit door naar Unia.
Unia is een onafhankelijke openbare instelling die discriminatie
bestrijdt en gelijke kansen bevordert. Ook op de huisvestingsmarkt. De medewerkers van Unia informeren je over je rechten.
Ze luisteren en registreren je verhaal en zoeken, indien jij dit
wenst, samen naar een oplossing.
Meer info op www.unia.be/nl/actiedomeinen/huisvesting

Daarnaast krijgen we vaak te maken met loslopende dieren op
de openbare weg, dit is gevaarlijk omdat ze ongevallen kunnen

Voor verdere vragen of informatie:

veroorzaken. Meestal gaat het over honden, maar soms ook

De Woonwinkel

over koeien en paarden. Wanneer een dier ontsnapt of onbeheerd

050 250 138

wordt aangetroffen en de eigenaar kan niet aantonen dat hij

info@dewoonwinkel.be

de nodige voorzorgsmaatregelen heeft genomen, ontvangt de

www.dewoonwinkel.be

eigenaar een proces-verbaal.
Zie je een dier los lopen en levert dit een gevaarlijke situatie
op, meld dit dan onmiddellijk aan de politie!
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BURGERZAKEN

Vervalt je rijbewijs binnenkort?

Je wordt niet verwittigd
Heb je al een aantal jaren een Europees rijbewijs, type ‘bankkaartmodel’, hou dan de einddatum in de gaten. Deze recente rijbewijzen
zijn 10 jaar geldig.
CHECK DE GELDIGHEIDSDATUM VAN UW RIJBEWIJS!

In tegenstelling tot de identiteitskaarten beheren de gemeenten
de gegevens van rijbewijzen niet zelf, waardoor je niet automatisch
een verwittiging krijgt als je rijbewijs komt te vervallen.
Het is dus aan iedereen om zelf de einddatum van het rijbewijs op
te volgen en tijdig een hernieuwing aan te vragen bij de gemeente.
Het rijbewijs 'bankkaartmodel' is 10 jaar geldig!

Wie zonder geldig rijbewijs rijdt, riskeert een geldboete van

Is uw rijbewijs nog minder dan 3 maanden geldig?
Neem contact met uw gemeente om uw rijbewijs te hernieuwen

1.600 tot 16.000 euro, een rijverbod van 8 dagen tot 5 jaar of een
gevangenisstraf van 8 dagen tot 2 jaar.
Is je rijbewijs nog minder dan 3 maanden geldig, maak dan een

www.mobilit.belgium.be

afspraak bij de dienst burgerzaken om een nieuw aan te vragen.
Dit kan via www.zedelgem.be/afspraken.
Info: 050 288 330 - burgerzaken@zedelgem.be

Op reis?

Kids-ID niet vergeten!
door één van de ouders, vergezeld door het

chip, die zich nu op de achterzijde van de

kind. De leveringstermijn bedraagt 2 à 3

kaart bevindt, bevat de nieuwe Kids-ID ook

weken. Breng ook een recente pasfoto mee.

een contactloze RFID-chip en een twee

Je kan hiervoor een afspraak maken op

dimensionale barcode. De kaart blijft drie

afspraken.zedelgem.be (in de deelgemeenten

jaar geldig en kost nog steeds 7,50 EUR.

zonder afspraak).

Wie momenteel in het bezit is van een Kids-ID,

12 jaar: Kids-ID of eID?
Is je kind ondertussen 12 jaar en nog in het

kan deze blijven gebruiken. Je vraagt enkel
een nieuwe Kids-ID aan als de huidige komt
te vervallen of vervallen is.

bezit van een geldige Kids-ID? Dan kan je
deze zonder zorgen meenemen op reis. Een
achttal weken voor de vervaldatum van de
Kids-ID krijgen de betrokken kinderen
automatisch een uitnodiging voor de
aanvraag van een elektronische identiteitskaart (eID). Spontaan een eID komen
Met een Kids-ID kunnen kinderen jonger
dan 12 jaar binnen de Europese Unie en

aanvragen als je 12 wordt, is ook toegelaten.
Alle wettelijke bepalingen rond de Kids-ID

Nieuwe lay-out

vind je op www.ibz.rrn.fgov.be/nl.

kort op reis met je kinderen of gaan ze mee

De Kids-ID zit bovendien sinds kort in het

met een organisatie? Vergeet dan niet te

nieuw. De lay-out komt bijna volledig over-

Meer info?

checken of hun Kids-ID nog geldig is.

een met die van de eID die vorig jaar al werd

Dienst burgerzaken - 050/288 330

De aanvraag van een nieuwe kaart gebeurt

vernieuwd. Naast de bestaande contact-

burgerzaken@zedelgem.be

enkele andere landen reizen. Vertrek je binnen-
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BIBLIOTHEEK

De hoofdbibliotheek en uitleenposten zijn gesloten op woensdag 21 juli.
De uitleenposten sluiten tijdens de zomerperiode bijkomend ook als volgt:
• Uitleenpost Aartrijke: van woensdag 4 augustus t.e.m. zaterdag 14 augustus
• Uitleenpost Loppem en Veldegem: van woensdag 28 juli t.e.m. zaterdag 7 augustus

Bestemming Bib
Van donderdag 1 juli t.e.m.
dinsdag 31 augustus 2021
Deze zomer loopt de tweede editie van
Bestemming: bib! in de bib van
Zedelgem. Iedereen tussen 3 en 18 jaar
kan in de bib een reispas afhalen, met
daarop zes leestrips.

Schatten van Vlieg
in de bibliotheek van Zedelgem

Dit jaar proeven we van de gezellige
drukte van een stad, om nadien even
te ontspannen in de natuur of aan het
water. We keren terug in de tijd of we
fantaseren over de verre toekomst. We

Van donderdag 1 juli t.e.m. dinsdag 31 augustus 2021
Deze zomer duikt Vlieg in de wondere wereld van de sprookjes. Aan de hand van kleine
doe-opdrachtjes kunnen peuters en kleuters een kruimeltjesweg volgen in onze jeugd
afdeling. En op het einde, *tromgeroffel*, een echte schat! Plezier gegarandeerd!
De allerkleinsten kunnen aan de slag met een kleurplaat. Zo is er voor elk wat wils.
En zoals steeds krijgen alle deelnemers een klein prijsje. Maakt het nog net iets leuker!
Enkel in de hoofdbibliotheek - tijdens de openingsuren - gratis - 050 208 008
bibliotheek@zedelgem.be - van 3 tot 6 jaar.

De Leesgroep begeleiden:

maken een trip ver weg en eentje dichtbij.
Voor elke leestrip lees je een boek en
voor elk gelezen boek krijg je een stempel
op je reispas. Alle zes stempels
verzameld? Lever hem dan in bij de
bibliotheek en maak kans op mooie
prijzen!
Enkel in de hoofdbibliotheek - tijdens
de openingsuren - gratis - 050 208 008
- bibliotheek@zedelgem.be - van 3 tot
18 jaar.

iets voor jou?

De Leesgroep komt samen in de bibliotheek van Zedelgem om vooraf gelezen boeken
in een gezellige sfeer te bespreken en dit een 6-tal keer per jaar, van oktober tot juni,
op maandagavond en vrijdagvoormiddag.
We zijn op zoek naar een boekenwurm die zijn/haar leesplezier wil delen en deze groep
enthousiaste lezers wil gidsen door de boeken. De bibliotheek zorgt voor
voldoende exemplaren van de boeken voor alle leden van de groep. De begeleider
verzamelt vooraf documentatie over auteur, inhoud, stijl, structuur, kritieken,...
om de bespreking van de gelezen boeken in goede banen te leiden.

© Eleni Debo | Iedereen Leest

Ben je gebeten door literatuur? Wil je graag je mening en passie voor boeken delen
met andere lezers? Heb je zin om deze samenkomsten voor te bereiden en te begeleiden? Dan ben jij de persoon die we zoeken! Aarzel niet en neem contact op met de
bibliotheek via bibliotheek@zedelgem.be of 050 208 008.
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BIBLIOTHEEK

Laatste kans:

boekenverkoop
nog tot en met 31 augustus 2021

Wil je nog snel wat vakantielectuur bijeensprokkelen
of je boeken- of muziekkast aanvullen?

Lees je mee met de Kinderen Jeugdjury – De Leesjury?
De Kinder- en Jeugdjury is de grootste boekenjury van
Vlaanderen voor kinderen en jongeren en dit jaar vieren ze hun
40-jarig bestaan. Dat is hét moment voor een volledige
make-over! Met een nieuwe naam “De Leesjury”, een nieuwe
website www.deleesjury.be en een nieuwe look.

Dan ben je bij de bibliotheek aan het juiste adres! Nog tot eind
augustus kan je tijdens de openingsuren van de bib komen snuis-

Ben je een enthousiaste lezer? Wil je meepraten met leeftijds-

teren in een rijk aanbod van materialen dat constant wordt aan-

genootjes over boeken en jeugdauteurs? Word dan zeker lid

gevuld.

van de Leesjury!

We bieden zowel (jeugd)boeken, strips, cd’s, dvd’s als tijdschriften

Je leest 8 nieuwe jeugdboeken, deelt je mening hierover en

aan, maar we kunnen niet garanderen dat alle soorten materialen

kiest je favoriet. Je kan inschrijven voor de groep 8 tot 10 jaar

steeds aanwezig zullen zijn. Kom dus tijdens de zomermaanden

(3de en 4de leerjaar) of voor de groep 10 tot 12 jaar (5de en 6de

regelmatig nog eens langs om nieuwe dingen te ontdekken!

leerjaar). We komen van oktober tot eind april in totaal
5 woensdagnamiddagen samen, telkens van 13u. tot 14u.

Deze afgevoerde, maar nog mooie en kwalitatieve materialen worden
aan democratische prijzen verkocht: boeken, cd’s en dvd’s aan
1 euro en tijdschriften en strips aan 0,50 euro. Daarbovenop steun
je het goede doel, want de opbrengst gaat naar Kom op tegen Kanker.

in de hoofdbibliotheek van Zedelgem.

Heb je zin om mee te lezen?
Schrijf je dan in via 050 20 80 08 of bibliotheek@zedelgem.be.
Gewoon doen, we willen jou er heel graag bij!

Gezelschapsspelen gezocht!

© Sam Vanbelle | Iedereen Leest

De bibliotheek is niet alleen een plaats waar je materialen kan ontlenen of de krant kan komen lezen, maar wil ook een plaats zijn voor
ontmoeting en verbinding tussen jong en oud. En wat is daar een beter middel toe dan samen een gezelschapsspelletje spelen?
Bibliotheek Zedelgem wil daarom, in de loop van 2022, inzetten op het organiseren van spelletjesnamiddagen. We dopen onze leeszaal
elke woensdagnamiddag om tot ‘speelzaal’ waar iedereen zelfstandig gezelschapsspelletjes kan komen spelen: kinderen met hun
vriendjes, mama en/of papa met de kids, grootouders met hun kleinkinderen,…
Maar daarvoor hebben we jullie hulp nodig en zijn we op zoek naar nog volledige en
bruikbare gezelschapsspelen, voor jong en oud.
Vind je bij het opruimen van je kasten of zolder nog spelletjes in goede staat en weet je
niet wat er mee gedaan? Breng ze dan zeker binnen in de bibliotheek en dan geven wij ze
graag een tweede leven tijdens onze spelletjesnamiddagen!
Gezelschapsspelen binnenbrengen kan in de hoofdbibliotheek, tijdens de openingsuren
en dit vanaf 1 juli tot en met eind 2021.
Hou zeker ook Zedelgem Magazine in 2022 in de gaten voor meer info over de spelletjesnamiddagen!
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Erf uit Loppem vóór restauratie, in 2019

ERFGOED

Vakantie in eigen land?
Bezoek deze zomer met je gezin gratis
het Postje uit Loppem in Bokrijk

In 2017 is Bokrijk van start gegaan met een grootschalige restauratie-

bouwer Ivo Boone. Het oudere koppel had zelf geen kinderen, maar

campagne in het Openluchtmuseum voor de instandhouding van

nam een verre neef in huis als koeknecht, Honoré Van Belle. Na de

het erfgoed-patrimonium, waar ook erfgoed uit de gemeente

dood van zijn pleegouders bleef Honoré hier wonen met zijn echt-

Zedelgem aanwezig is. Met steun van de Vlaamse overheid restaureert

genote. In 1920 verkochten de erfgenamen van Anne Marie de

Bokrijk momenteel 120 monumenten op een duurzame manier.

hoeve. De kinderen van Honoré Van Belle kochten het huis terug

In dat kader biedt Bokrijk elk gezin in onze gemeente een gratis

en schonken het aan Bokrijk.

gezinsbezoek aan het domein aan.

Op het erf in Bokrijk zijn ook een bijbehorende schuur met stal en

Het postje: de thuis van vier generaties
De Splentere

een bakstenen bakhuis (uit een andere Loppemse boerderij) te
vinden.

‘120 tegen 2021’

In 1961 werd ‘het Postje’ uit Loppem overgebracht naar Bokrijk.
Het kleine lage woonhuis dateert ongeveer van 1735 en was

Bokrijk restaureert alle gebouwen (meer dan 120), tijdens de groot-

mogelijk eerst een dubbelwoonst. Het kleine woonhuis in vakwerk-

schalige restauratie-campagne.

bouw was vier generaties lang eigendom van familie De Splentere.

Een restauratie houdt heel wat werken in. Tijdens het inrichten

Petrus Josephus was metselaar en landbouwer, net als zijn vader

van de restauratie-site worden wat voorbereidende werken uit-

Franciscus. Zijn kleindochter Anne Marie huwde in 1895 met land-

gevoerd zoals het onderzoeken van de stabiliteit. Daarna wordt al

Het Postje uit Loppem, maart 2021.
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Het Postje uit Loppem,
mét vitselwerk en voorbereiding van de leemwerken, mei 2021.

ERFGOED

het riet en het leem gedemonteerd. Zo krijg je zicht op de naakte
structuur en kunnen de dakconstructie en het hout van het
vakwerk worden nagekeken en hersteld. In het vroege voorjaar
van dit jaar werd het nieuwe rieten dak geplaatst. De restauratie
van het buitenschrijnwerk werd afgerond.

Herinneringen gezocht!
Herinner jij je nog hoe het Postje uit Loppem eruitzag in 1961? Of
heb je nog verhalen of foto’s over dit gebouw? Laat het zeker weten
via archief@zedelgem.be! Samen met de Sint-Maartensschool in
Loppem gaan we met alle info aan de slag om het Postje in de loop

De werken gingen zo goed vooruit dat ze even werden opgeschort.
Het was wachten op de juiste weersomstandigheden om met het
leem- en vitselwerk aan te vangen. Traditioneel gebeurt dit na de
Ijsheiligen, zo rond midden mei. Ook het interieur wordt aangepakt.
Zo worden de tegels in aardewerk en de houten vloeren gerestaureerd
alsook al het binnenschrijnwerk. Vanaf juni werd de site heringericht
en vond de buiten-aanleg plaats.

van het komend schooljaar ook lokaal in de kijker te zetten.
Ondertussen wordt het Postje uit Loppem volledig gerestaureerd,
net als de schuur en het bakhuis op het erf. Kom jij deze unieke
historische gebouwen bezoeken?
Met deze bon geniet je samen met je gezin (max. 2 volwassenen
en 2 kinderen per bon) van gratis toegang tot het Openluchtmuseum
Bokrijk tijdens de zomermaanden juli en augustus 2021. Let op: je

De restauratie van het Postje uit Loppem is de gelegenheid voor
Bokrijk om de banden met de inwoners uit Zedelgem aan te halen.
Bokrijk geeft, in samenwerking met de gemeente Zedelgem, de
inwoners de kans om dit erfgoed zélf te komen ontdekken in juli
en augustus.

dient je bezoek op voorhand te reserveren via www.bokrijk.be met
de code op de bon. Vergeet ook niet om je bon mee te nemen en
af te geven die dag.
Voor meer info en een blik achter de schermen kan je steeds terecht
op www.bokrijk.be en de sociale mediakanalen van Bokrijk.

“Via dergelijke initiatieven wil Bokrijk samen met de inwoners van
Zedelgem een hechte community creëren met het erfgoed als
bindende factor. We nodigen iedereen uit om zijn of haar erfgoed
deze zomer te komen beleven in het Openluchtmuseum”, legt
voorzitter Igor Philtjens uit.
“Bewaren en ontsluiten van het Zedelgemse erfgoed is één van
onze prioriteiten. Dit is een prachtig voorbeeld hiervan. Ook wij
brengen deze zomer zeker eens een bezoekje aan het Postje”, zegt
schepen van erfgoed Jurgen Dehaemers.

Het Postje uit Loppem in 1961, voor overbrenging naar Bokrijk. Een klein en laag
woonhuis in vakwerkbouw werd in West-Vlaanderen een ‘postje’ genoemd.

Beste inwoner van Zedelgem

Reservatie verplicht

Alle 120+ museumgebouwen in het

Je dient je bezoek op voorhand te reserve-

bevestig je gegevens.

Openluchtmuseum van Bokrijk krijgen een

ren via www.bokrijk.be met de code

De code is slechts éénmaal te gebruiken.

grondige opknapbeurt. Het Postje uit

21BPZEDELG:

Loppem wordt helemaal gerestaureerd.
Kom jouw erfgoed (her)ontdekken. Meer
weten? Neem alvast een kijkje op www.
bokrijk.be.
Wij kijken uit naar je bezoek!

✁

• Vul de kortingscode 21BPZEDELG in en

• Je ontvangt een e-mail met je ticket.
Breng het ticket samen met deze bon

• Surf naar www.bokrijk.be en selecteer

mee tijdens je bezoek.

‘tickets’.
• Geef de gewenste datum en het uur in en

Nog vragen? Raadpleeg www.bokrijk.be

selecteer het voordeeltarief voor volwas-

voor meer info of contacteer het Infocenter

senen, ook als je met kinderen komt.

Bokrijk via +32(0)11/26 53 00.

BON GRATIS TOEGANG voor het Openluchtmuseum Bokrijk
Naam: ......................................................................................................................................................................................................................
Voornaam: ..............................................................................................................................................................................................................
E-mailadres: ...........................................................................................................................................................................................................
In ruil voor deze bon krijg je gratis toegang tot het museum voor max. 2 volwassenen en 2 kinderen na reservatie.
Actie geldig van 1 juli t.e.m. 31 augustus 2021. Reserveren kan vanaf 1 juli 2021.
❏ ik wens via e-mail, per post of op andere wijze op de hoogte te worden gehouden van de activiteiten/diensten en promoties van de vzw Het Domein Bokrijk. Tevens stem
ik er expliciet mee in dat deze persoonsgegevens mogen worden doorgegeven aan verwerkers van vzw Het Domein Bokrijk in het kader van bovenvermeld doeleinde.
Uw persoonsgegevens worden verwerkt conform ons privacy statement dat op www.bokrijk.be is gepubliceerd. U bevestigt onze privacy statement te hebben gelezen
en te aanvaarden. Indien u vragen heeft kunt u deze steeds richten naar infobokrijk@limburg.be.
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Blik vooruit op

Open Monumentendag 2021
Dansorgels op Open Monumentendag:
een blik achter de schermen

Op 12 september 2021 is het Open Monumentendag. Overal in

Praktisch

Vlaanderen en Brussel ontdek je dat weekend grote en kleine erfgoedparels. Kunstenaar-verzamelaar Patrick Marote opent voor
het eerst de deuren van zijn loods en laat je kennismaken met zijn
privécollectie indrukwekkende en kleurrijke dansorgels. Het zijn
unieke stukken: hij verzamelde oude onderdelen van orgels en
verwerkte of ‘recycleerde’ ze tot nieuwe dansorgels. Decap
Herentals, het generatiebedrijf orgelbouwers, komt vertellen hoe
ze zorgen dat de prachtige orgels tot in de puntjes werken.
Verwacht je aan een boeiende rondleiding en vooral veel muziek
en gezelligheid.
Noteer alvast 2 augustus met stip in je agenda. Vanaf dan kan je
inschrijven voor deze unieke rondleiding. Wacht niet te lang, de
plaatsen zijn beperkt!

© Decap Orgels
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Wanneer: zaterdag 11 september (14-20 uur)
en zondag 12 september (10-16 uur)
Waar: Maantjeveld 1B, 8210 Zedelgem
Duur rondleiding: max. 1 uur
Inschrijven: mogelijk vanaf 2 augustus via
www.zedelgem.be/Open-Monumentendag
Meer info via archief@zedelgem.be of 050 814 414
Deze activiteit gaat door onder voorbehoud van de geldende
corona-maatregelen.

EWREFLGZOI JE ND

Doopvont
Wist je dat...

Meer weten?

In de Sint-Laurentiuskerk in Zedelgem staat

Ontdek vanaf augustus 2021 de nieuwe

In de kerk zelf vind je een gratis leaflet in

al sinds de twaalfde eeuw, ietwat verscho-

brochure over de doopvont. Koop je exem-

vier talen. Het is ook mogelijk om een gids-

len, een unieke Romaanse doopvont.

plaar aan het onthaal (kostprijs: 1,5 euro)

beurt te boeken via info@zedelgem.be. De

Vooral de friezen, waarop verschillende

of download de digitale versie via www.

kostprijs hiervan is 35 euro per gids voor

legenden en mirakels afgebeeld zijn, trek-

zedelgem.be/publicaties.

een groep van maximum 25 personen.

ken meteen de aandacht.

Herbekijk de Zedelgemse Vertellingen
over de

Eerste
Wereldoorlog

Oproep van
de dienst
archief
Kan je goed overweg met een
fototoestel en wil je op vrijwillige
basis meehelpen met de
opmaak van de gemeentelijke

Ook de gemeentelijke dienst Erfgoed en Archief heeft een website-informatiepagina

inventaris funerair

waar je vast een pak interessante informatie terugvindt: www.zedelgem.be/erf-

erfgoed, stuur dan

goed-archief of bekijk er de Zedelgemse Vertellingen, een prachtige reeks over de

een mail naar

Eerste Wereldoorlog die ook in Zedelgem haar sporen naliet. In deze reeks Zedelgemse

archief@zedelgem.be

vertellingen brengen we het dagelijkse leven tijdens de oorlog in Aartrijke, Loppem,

of telefoneer 050 814 414.

Veldegem en Zedelgem opnieuw tot leven.
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Reuzeleuke

Cultuurzomer 2021
De gemeente biedt in het kader van de programmering REUZELEUKE ZOMER ook tal van culturele activiteiten
aan, je kan in de komende periode dus ook volop genieten van een Zedelgemse Cultuurzomer! Welke activiteiten
er aangeboden worden vind je terug in het programma-overzicht REUZELEUKE ZOMER verderop in je magazine.

Start Cultuurseizoen 2021-2022 op 1 november

Volg de gemeentelijke cultuurdienst ook op
sociale media:

De gemeentelijke cultuurdienst is volop bezig met de voorbereidingen van het nieuwe cultuurseizoen 2021-2022. In De Groene

Facebook: www.facebook.com/Cultuurdienst Zedelgem

Meersen is momenteel nog voor enkele maanden het vaccinatie-

Instagram: www.instagram.com/uit_in_zedelgem/

centrum voor inwoners van Jabbeke en Zedelgem georganiseerd,

De gemeentelijke website-informatiepagina cultuur:

daarom gaat het nieuwe cultuurseizoen later van start dan

www.zedelgem.be/cultuur

normaal. Het cultuurprogramma van het nieuwe seizoen dat op
1 november 2021 start, zal gepubliceerd worden in Zedelgem
Magazine editie oktober en ook op de sociale media zoals de
gemeentelijke website, Facebook en Instagram.
Contact Dienst Cultuur: mail naar cultuur@zedelgem.be
of telefoneer 050 288 605
14
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De gemeente biedt gans de zomer een vrijetijdsprogramma aan waarbij
de Zedelgemse Reuzen nooit ver weg zijn. Geniet ervan!

1. TENTOONSTELLING REUZEN

3. WANDELINGEN & ZOEKTOCHT

De tentoonstelling - uiteraard volledig coronaproof - van

In elke deelgemeente van Zedelgem is een Reuzeleuk wandel-

de Zedelgemse reuzen gaat door van 1 juli tot en met

parcours voorzien.

30 september 2021 en dit op drie verschillende locaties:

Op de achterzijde van de Reuzeleuke postkaarten vind je het
plannetje van de wandelingen. Ook op de gemeentelijke

• Gemeentehuis Zedelgem: Lautje, Pier Pette en Morris
Majeur

website vind je de verschillende wandelingen en bijhorende
plannetjes terug, surf daarvoor naar

• Lokaal dienstencentrum Jonkhove: Duivenmelker, Tijl en
Toontje
• Lokaal dienstencentrum De Braambeier: Dorten en Stella
en Jerom van ‘t Kanal

www.zedelgem.be/reuzeleuke-zomer

• ZOEKTOCHT•
Langs elk parcours hangen aan gemeentelijke locaties affiches
op met weetjes over de Zedelgemse Reuzen:

De reuzen zijn te bezichtigen aan het raam op deze locaties,
ga tijdens je wandeling zeker een kijkje nemen om ze van

• daarbij ontdek je telkens een woord in oranje kleur;

dichterbij te bewonderen!

• samen vormen deze oranje woorden een zin van 9 woorden;
• zoek de zin! en mail deze samen met je naam en contactgegevens naar reuzen@zedelgem.be.

2. FILM REUZENSTOET

Neem deel en maak kans op een mooie prijs. Het college van

Op het Youtubekanaal van gemeente Zedelgem kan je vanaf

burgemeester en schepenen zal na afloop van de Reuzeleuke

1 juli genieten van de film van de Reuzenstoet 2011. Je herkent

Zomer 2021, in de loop van de maand oktober, een trekking

het Zedelgemse Youtubekanaal aan het beeldmerk met de

en prijsuitreiking organiseren. De winnaars worden persoonlijk

levendige groene Z.

verwittigd.

Reus Toontje van het feest- en kermis
comité ‘Aartrijke Leeft’, Aartrijke, 2021 ®Henk Rogiers

Reu s de Dui ven me lker
De Heirweg, Zedelgem, van de wijk
2012

eelgezelschap Reu s Jer om van 't Kan al van
Reus Pier Pet te van ton mte’, Loppem, Welzijnsschake l
't Kanal, Reuzenstoe t
‘He t Zingend Vuurge boo
Zedelge m, 2011 - Fotogra
t
fieclub Kiwabi
2009 - Collectie Eric Ney
Zedelgem
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5. LOKALE ECONOMIE

7. LOKALE DIENSTENCENTRA

Ook de lokale handelaars nemen actief deel aan dit Reuzeleuke

Tijdens de zomermaanden organiseren de LDC’s

Zomerprogramma en bieden allerlei leuke producten

(lokale dienstencentra) volgende Reuzeleuke activiteiten:

en/of acties in dit thema aan. Ga na waar je reuzeleuke promoties,
pakketjes en aanbiedingen kan scoren via

De Braambeier

www.zedelgem.be/reuzeleuke-zomer.

• 08/07: Reuzegrote gezelschapsspel namiddag
van 14u. tot 16u.

4. POSTKAARTEN

• 13/07: Reuzenwandeling, start om 14u.
• 20/07: Reuzeleuke Quiz van 14u. tot 16u.

De gemeente maakte een prachtig setje van 8 postkaarten

• 05/08: Werken met Reuzenhaakpennen van 14u. tot 16u.

waar onze Zedelgemse Reuzen op schitteren. Haal dus zeker

• 12/08: Hoger - Lager met reuzenkaarten

jouw gratis pakketje postkaarten af vanaf 1 juli op volgende
locaties:

Jonkhove
• 02/07: Reuze Rad van Fortuin (thema folklore)

- in gemeentehuis en deelgemeentehuizen van Zedelgem;

van 14u. tot 15.30u.

- in de Zedelgemse bibliotheek en uitleenposten van de bib;

• 12/07: Reuzeleuke muziekquiz

- in de lokale dienstencentra De Braambeier en Jonkhove.

• 17/08: Kookworkshop: Maken van een Reuze-coockie van
14u tot 16u.

6. SPEELPLEINWERKING

• 25/08: Werken met Reuzenhaakpennen van 14u. tot 16u.

In de week van 12 t.e.m. 16 juli en 16 t.e.m. 20 augustus staat

Overkoepelend in de verschillende dienstencentra gaan ook

de Zedelgemse Speelpleinwerking ‘Kriebels’ ook helemaal

door:

in het teken van de Reuzen, en staan er reuzeleuke spelletjes
op het programma.

• 26/07 - 30/07: we supporteren voor onze Belgen tijdens de
Olympische spelen met een Reuze-hotdog.
• In de maand augustus willen we met alle gebruikers een
reuzensjaal maken. Iedereen maakt een sjaal en deze naaien
we op de laatste dag van augustus allemaal aan elkaar, we
bepalen samen hoelang de sjaal wordt. We zullen voor
iedereen een basispatroon voorzien, zodat het in de breedte
ongeveer gelijke sjaals zijn.

• 24/08 - 05/09: We supporteren voor onze Belgen tijdens de
Paralympics met een Reuze hotdog.

8. BIBLIOTHEEK
De bibliotheek roept alle Zedelgemse kinderen op om reuzeleuke tekeningen te maken en deze vanaf 1 juli binnen te brengen.
Dit kan gans de zomer lang tijdens de openingsuren van de
bibliotheek en uitleenposten in de deelgemeenten. Alle tekeningen worden opgehangen en krijgen een reuzeleuk plaatsje!
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9. REUZELEUKE CULTUURZOMER
Een Blauwe Vogel:
Een Theaterwandeling Vol Muziek
Een Blauwe Vogel is een interactieve theaterwandeling van het
gezelschap Aardvork met verhalen geïnspireerd op het wereldberoemde sprookje van de enige Belgische nobelprijswinnaar
Maurice Maeterlinck, maar ook op de vele legendes die er zijn
over blauwe vogels: brengers van geluk.
Een kindvriendelijke wandellus van 4 kilometer brengt je langs
5 plaatsen in de buurt van De Groene Meersen, waar je telkens
via een QR-code op een infobord verschillende versies van het
prachtige verhaal over ‘de blauwe vogel’ ontdekt.
Geniet al wandelend van nest tot nest van de verhalen en de
muziek. Je kunt de wandeling zelfs meerdere keren doen, want
je kunt 3 verschillende versies beluisteren.
De wandeling start aan de leestuin van de bib en je komt o.a.

De theaterwandeling is geschikt voor iedereen vanaf 4 jaar.

voorbij de ijshoeve en het speelpleintje van de Braambeier.

Het parcours van de wandeling vind je terug op

De route is volledig bewegwijzerd en is bijna overal toegankelijk

www.zedelgem.be/reuzeleuke-zomer.

met een buggy of rolstoel (uitzondering: het padje door de
weide van Hoeve Ijs Z is niet rolstoeltoegankelijk en buggy

Op het einde van de wandeling kunnen de deelnemende

vriendelijk, je neemt vanaf Hoeve Ijs Z best de weg terug via de

kinderen als beloning een sticker afhalen aan de balie van de

Zaggebroekstraat tot aan de Vloethemveldzate, je neemt

hoofdbibliotheek van Zedelgem (tijdens de openingsuren en

vervolgens de Vloethemveldzate tot aan de Loppemsestraat).

zolang de voorraad strekt).

Legende
Wandeltocht (4 km)
Extra Lus (0,5 km)
Begin
Pancarte

Begin

Leestuin bibliotheek

Pancarte 1 Picknickbank Ter Loo
Pancarte 2 Hoeveijs Z
Pancarte 3 Speelplein De Braambeier
Pancarte 4 Brivibaplein
Pancarte 5 Speelplein/Cafetaria DGM
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Het Bankje
De hele zomer lang brengen podcasts theater tot op bankjes op
diverse plaatsen in de gemeente. Neem tijdens een wandeling
of fietstocht even plaats op een bankje met een speciale sticker
waar je via een QR code getuige bent van bizarre, aangrijpende
dialogen. Theater was nog nooit zo gemakkelijk binnen hand
bereik. Gratis en volledig op eigen tempo!
Ook in onze gemeente kan je op verschillende locaties op een
bankje genieten van theater - Ontdek ze allemaal op
www.zedelgem.be/reuzeleuke-zomer.

TENTOONSTELLING KUNSTENAAR
IN DE KIJKER: AUKJE GOETHALS
Vanaf 1 september kun je de uitgestelde tentoonstelling van
Aukje Goethals uit Zedelgem bezoeken in het dienstencentrum
van Jonkhove. Haar kunstwerken zijn te bewonderen tijdens de
openingsuren en de tentoonstelling loopt nog na de Reuzeleuke
Zomer, tot eind november.
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 schilderopdrachten afwerkte en van hem leerde ze onderhand werken
met kleurschakering, licht en schaduw en diverse andere
technieken.
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.
Eventuele maatregelen die op dat moment genomen worden
in het kader van het coronavirus worden aangekondigd via
www.zedelgem.be/tentoonstellingen
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ONDERWIJS

LOKALE ECONOMIE

Gemeentebestuur
Zedelgem
verlengt geldigheid

Cursusaanbod

CVO Scala
2021-2022
Je wil iets bijleren, een volledige opleiding volgen
of zelfs je diploma secundair onderwijs behalen? Je
wil lekker koken, mooie foto’s maken, de mogelijkheden van je gsm, tablet of computer ontdekken,
kleren in elkaar steken of nog iets anders? Je zoekt
hiervoor vooral ook aangenaam gezelschap? CVO
(centrum voor volwassenenonderwijs) Scala kan
niet wachten om je opnieuw hartelijk te onthalen!

horecabon

t.e.m. 31 augustus
In haar relanceplan van 30 juni 2020 besliste het
college van burgemeester en schepenen van
Zedelgem onder andere over het aanbieden van een
horecabon ter waarde van 5 euro om te consumeren
in drank- en eetgelenheidszaken in groot-Zedelgem.
De horecabon werd via het gemeentelijk informatie
blad, Zedelgem Magazine editie september 2020,
aan elk huishouden bezorgd en kadert in het
steunen van de lokale horeca tijdens deze coronacrisis.
Schepen van lokale economie Ann Devriendt: “Nu de horeca
terug open mag zowel binnen als buiten op basis van de beslissing
van het overlegcomité van de federale regering en de regeringen
van de deelstaten, wordt de geldigheid van de Zedelgemse

Wie de leerkrachten graag persoonlijk ontmoet, is welkom op

horecabon verlengd. De horecabon mag door de mensen inge-

de infodagen. Op de website https://cvoscala.be/ kan je zien

wisseld worden in drank- en eetgelegenheden in groot-Zedelgem

wanneer en waar de leerkrachten aanwezig zijn. Kom zeker

en dit tot en met 31 augustus 2021. We hopen dat er heel veel

langs als je vragen hebt. De leerkrachten zullen je vragen met

mensen gebruik zullen van maken en wensen de horeca dan ook

plezier beantwoorden.

een geslaagde heropstart toe! We duimen voor een goede
zomer!”

Wanneer? Donderdag 26 augustus van 16.00 tot 20.00 uur
Waar? Manitobalaan 48, Sint-Andries (Brugge)

Horeca-uitbaters met vragen over het indienen bij de gemeente
van de ontvangen horecabonnen kunnen terecht bij het

Op de campus van Sint-Andries (Brugge) kan je cursussen

ondernemersloket@zedelgem.be

Administratie, Horeca, Informatica, Mode en creatie,
Nederlands voor anderstaligen, Personenzorg, Talen en
Tweedekansonderwijs volgen.
Op campus Eureka in Torhout kan je cursussen Horeca,
Informatica, Mode en creatie, Nederlands voor anderstaligen,
Talen en Techniek volgen.
Ten slotte kan je op campus Lichterveldestraat in Torhout
cursussen Mode en creatie volgen.
Het aanbod van CVO Scala voor september 2021 staat online.
Schrijf je in op cvoscala.be
Secretariaat: 050 38 67 63
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JEUGD & SPORT

Speelpleinwerking ‘Kriebels’
zomer 2021
Voor kinderen van 3 t.e.m. 11 jaar

We zijn blij dat we ook deze zomervakantie onze jeugdwerking mogen organiseren! Om de veiligheid van iedereen te kunnen garanderen, volgen we alle voorzorgsmaatregelen nog steeds nauwgezet op.
Locatie: Jeugdcentrum - Domein De Groene

We verdelen onze bubbels volgens de bestaande leeftijdsgroepen.

Meersen (Stadionlaan 48, 8210 Zedelgem)

Bijtjes 3

t.e.m. 4 jaar
(pampervrij)

1ste & 2de kleuter JOC
➜ Kant speelplein (t.h.v. speelplein)

Leeftijd en bubbels

Rupsen 5

t.e.m. 6 jaar

3de kleuter
& 1ste leerjaar

Mattenzaal
➜ Kant bib (t.h.v. heuvels)

Krekels

7 t.e.m. 8 jaar

2de & 3de
leerjaar

Instuif jeugdcentrum
➜ Kant bib (zijdeur jeugd)

Mieren

9 t.e.m. 11
jaar

4de, 5de
& 6de leerjaar

Polyvalente zaal jeugdcentrum
➜ Kant speelplein (t.h.v. kunstgras)

Net als in 2020 werken we met weekbubbels.
In juli bestaan de weekbubbels uit 100
kinderen en in augustus uit 200 kinderen.
Dit is exclusief begeleiding.
De kinderen mogen in hun eigen bubbel

Kinderen vanaf 12 jaar kunnen terecht bij onze tienerwerking SWAP!

spelen naar hartenlust, maar mogen met

Je kan dit invullen op je medische fiche.

jeugdactiviteiten in weekbubbels wordt

de andere bubbels niet in contact komen.

• je besmet bent met COVID-19 of onder

georganiseerd, adviseren we de ouders om

Elke bubbel heeft zijn eigen vaste monitoren,

1 dak woont met een besmet persoon.

je kind(eren) per week naar dezelfde jeugd-

speelzone en in- en uitgang.

• je in quarantaine moet.

werking te laten gaan!

Deelnamevoorwaarden

Kinderen die symptomen vertonen (bij aan-

Inschrijvingen

komst of tijdens de activiteit) sturen we
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Je kan niet deelnemen als:

naar huis.

Vooraf inschrijven is gewenst. Dit kan per

• je ziek bent of ziektesymptomen hebt. Je

We laten de kinderen pas opnieuw deelne-

bubbel en per dag(deel).

moet minstens 3 dagen symptoomvrij

men als de symptomen minstens 3 dagen

Als je zeker wil zijn van je plaats, schrijf je

zijn om opnieuw te kunnen deelnemen.

verdwenen zijn.

best vooraf in!

• je tot een risicogroep hoort en je ouders

We vragen met aandrang om volgend ad-

Niet opdagen terwijl je in een weekbubbel

of dokter geen toestemming geven.

vies te volgen: Omdat deze zomer alle

zit zorgt er voor dat je kansen ontneemt

JEUGD

van kinderen die wel nood hebben aan

daarna annuleert, neem je namelijk een

opvanginitiatieven. We weten dat dit geen

plaats in van een ander kind. Denk dus

evidentie is, maar uitzonderlijke tijden

goed na voor je inschrijft.

vragen om een uitzonderlijke aanpak.

Onze werking

a | Registreren
Registeren is verplicht!

a | Locatie

Zo beschikken we meteen over de juiste

Onze speelpleinwerking gaat door op zijn

contactgegevens en medische fiche.

vertrouwde plaats in het jeugdcentrum,

activiteit, voor en na het eten, bij het

Door te registeren kan je ook je attest ver-

domein De Groene Meersen (Stadionlaan 48,

toiletbezoek. Er wordt voldoende zeep

krijgen voor de belastingen en voor de

8210 Zedelgem).

terugbetaling van de mutualiteit.

en handgel voorzien.
• We voorzien een aparte ruimte voor als

Via inschrijvingen.zedelgem.be maak je

b | Data

er iemand ziek wordt en voorzien een

een gezinsaccount aan. Je voegt de gezins-

Er is speelpleinwerking van donderdag

uitgebreide EHBO-kit.

leden toe en vult de medische fiche in.

1 juli tot en met dinsdag 31 augustus.

Houd je wachtwoord en login goed bij want

Op woensdag 21 juli is het Nationale feest-

dit heb je nodig om in te schrijven, attesten

dag en is de speelpleinwerking gesloten.

te downloaden of je gegevens aan te passen.

• 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

c | Start en einde

bewaart ten allen tijde 1,5 meter afstand

b | Inschrijven

We starten de opvang om 7 uur en sluiten

van animatoren, andere ouders, kinde-

Ben je geregistreerd? Dan kan je inschrijven!

de speelpleinwerking om 18 uur.

ren... Alle kinderen worden via de

Log in op inschrijvingen.zedelgem.be en

Dit wil zeggen dat je tussen 7 uur en 9 uur

kiss&walk afgezet en opgehaald bij hun

voer de inschrijving in. Je krijgt je factuur

je kinderen kan brengen en tussen 16 uur

eigen bubbel, ouders komen niet binnen

in je mailbox na de vakantie, die kan je dan

30 en 18 uur ze weer kan ophalen.

in de gebouwen.

via overschrijving betalen.

Komt je kind maar voor een halve dag?

Heb je nog jetons in voorraad, dan kan je

Ophalen over de middag kan tussen 12u en

deze nog gebruiken als betaalmiddel. De

12u30, brengen is mogelijk tussen 12u30 en

• Binnenruimtes worden frequent verlucht.

jetons worden dit jaar niet meer verkocht

13u30.

• Elke bubbel gebruikt zijn eigen materiaal.

of in omloop gebracht. Eens de jetons op

Gelieve je strikt aan deze uren te houden.

zijn, kan je enkel nog via overschrijving

• Activiteiten worden zoveel mogelijk
buiten georganiseerd.

Wordt er toch materiaal gebruikt van een
andere bubbel dan wordt deze ofwel

betalen.

d | Kiss & Walk

gedurende 3 uur niet gebruikt ofwel

Indien je nog openstaande facturen hebt,

Er wordt een kiss&walk zone gecreëerd

ontsmet voor gebruik.

dan kan je niet inschrijven. Gelieve eerst

rondom het gebouw (open van 7u tot 9u en

• Ouders en andere externen (medewerkers

deze facturen te vereffenen.

van 16u30 tot 18u00). Deze kiss&walk is

sport- en jeugddienst, technische dienst,

enkel te voet toegankelijk. Ouders parkeren

enz.) volgen de veiligheidsmaatregelen

c | Prijs

op de parking en volgen de stapzone naar

(mondmasker, hand- en nieshygiëne)

De prijs per halve dag speelpleinwerking is

het juiste bubbellokaal. Aan de verschillende

nauwgezet op en bewaren ten allen tijde

4 EUR. Er wordt ’s middags verse warme

ingangen staat een begeleider die de

1,5 m afstand van de animatoren, kinde-

soep aangeboden en per halve dag krijgen

kinderen opvangt en naar hun bubbel

ren, andere ouders, … .

de kinderen een sapje van de Wereldwinkel.

begeleidt.
Houd er rekening mee dat de maatregelen

d | Mee te nemen

Ouders en andere externen kunnen niet

tijdens de zomer kunnen wijzigen onder

Een herbruikbare gevulde fles water, een

zomaar in de bubbels en komen de gebouwen

invloed van nieuwe evoluties van het virus.

lunchpakket (bij een volle dag) en 1 tussen-

dan ook niet binnen!

Deze flyer werd opgemaakt onder voor

doortje per halve dag. Naar aanleiding van

Afstand houden en mondmaskers (vanaf

behoud van wijzigingen n.a.v. het corona-

het coronavirus worden activiteiten zoveel

12 jaar) spelen hierin een belangrijke rol.

virus.

mogelijk buiten georganiseerd. Zorg steeds

Volg deze richtlijnen nauwgezet op bij het

voor aangepaste kledij.

brengen en ophalen van uw kind.

Zet overal je naam op!

Welke maatregelen nemen we?

e | Annulatie

Contact
Jeugd- en sportdienst
050/28.86.02
jeugd@zedelgem.be

Annuleren kan altijd, maar breng ons hier-

• Kinderen en animatoren wassen regel-

van zeker op de hoogte. Als je inschrijft en

matig de handen: bij aankomst, na elke

Volg ons op facebook
en instagram
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Tienerwerking ‘SWAP’
zomer 2021
We zijn blij dat we deze zomer onze jeugdwerking mogen organiseren! Naast de speelpleinwerking organise
ert de jeugddienst ook de tienerwerking SWAP voor jongeren van 12 tot en met 15 jaar. Een zomer vol toffe en
uitdagende activiteiten voor onze tieners, daar gaan we voor!

Leeftijden

dinsdag 31 augustus. Elke namiddag kunnen

we meteen over de medische fiche en de

tieners er terecht voor een leuke activiteit.

juiste contactgegevens.

Sommige activiteiten duren een volledige

Niet opdagen terwijl je in een weekbubbel

dag of worden zowel in de voormiddag als

zit zorgt ervoor dat je kansen ontneemt van

in de namiddag aangeboden.

andere jongeren. We weten dat dit geen

Op woensdag 21 juli is het Nationale feest-

evidentie is, maar uitzonderlijke tijden vragen

Weekbubbel

dag en is er geen tienerwerking.

om een uitzonderlijke aanpak.

Net als in 2020 werken we met een week-

DEELNAMEVOORWAARDEN

Je bent welkom op SWAP als je op 1 september
2021 naar het 1ste, 2de, 3de of 4de middelbaar
gaat. Wie geboren is in het jaar 2009, 2008,
2007 of 2006 kan deelnemen.

bubbel en vaste monitoren. In tegenstelling
tot vorige zomer bestaat de weekbubbel in
juli uit 100 jongeren en in augustus uit 200,
exclusief begeleiding.
Ouders en andere externen kunnen niet
zomaar in de bubbels en komen de gebouwen
dan ook niet binnen! Afstand houden en
mondmaskers (vanaf 12 jaar) spelen hierin
een belangrijke rol.
Kiss & Walk wordt hier toegepast, alvast
bedankt voor een vlotte medewerking.

Programma
Na een aangepast corona-proof programma
vorig jaar, zijn we blij dat ook uitstappen en
workshops, zowel op verplaatsing als op
eigen locatie, deze zomer terug mogen. Een
overzicht van de activiteiten kun je terugvinden op onze de website www.zedelgem.
be/speelpleinwerking-kriebels-en-swap.

Locatie
We verzamelen steeds op domein
Groenhove, Ruddervoordsestraat 1,
in Zedelgem.
Neem de inrit naast het tankstation aan het
kruispunt Zuidwege.
Voor activiteiten op een andere locatie
verplaatsen we ons met de fiets of de bus.

Data

Er is SWAP vanaf donderdag 1 juli tot en met
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De kostprijs en het maximum aantal deelnemers binnen de weekbubbel verschilt
naargelang de activiteit.

Je kan niet deelnemen als:
• je ziek bent of ziektesymptomen hebt. Je

Registreren

moet minstens 3 dagen symptoomvrij

Via inschrijvingen.zedelgem.be maak je

zijn om opnieuw te kunnen deelnemen;

een gezinsaccount aan. Je voegt jouw

• je tot een risicogroep behoort en je ouders

gezinsleden toe en vult de medische fiche

of dokter geen toestemming geven: je

in. Houd je gebruikersnaam en wacht-

kan dit invullen op je medische fiche bij

woord goed bij want dit heb je nodig om in

de inschrijving;

te schrijven, je gegevens aan te passen of

• je besmet bent met COVID-19 of onder
1 dak woont met een besmet persoon;
• je in quarantaine moet.

je attesten voor de belastingen en mutualiteit te downloaden.

Inschrijven

Kinderen die symptomen vertonen (bij aan-

Ben je geregistreerd? Dan kan je inschrijven!

komst of tijdens de activiteit) sturen we

Log in op inschrijvingen.zedelgem.be en

naar huis.

voer de inschrijving in. Na de vakantie

We laten de kinderen pas opnieuw deelnemen

ontvang je de factuur in je mailbox die je

als de symptomen minstens 3 dagen

via overschrijving kan betalen.

verdwenen zijn.

Indien je nog openstaande facturen hebt,
dan kan je niet inschrijven. Gelieve deze

Omdat alle jeugdactiviteiten deze zomer in
weekbubbels georganiseerd worden,

facturen eerst te vereffenen.

adviseren we de ouders om je kind(eren)

Kostprijs

per week naar dezelfde jeugdwerking te

De kostprijs en het maximum aantal deel-

laten gaan! We vragen met aandrang om

nemers binnen de weekbubbel verschilt

dit advies op te volgen.

naargelang de activiteit.

INSCHRIJVINGEN

Mee te nemen
Een mondmasker, herbruikbare gevulde

De inschrijvingen starten op maandag

fles water, tussendoortje(s), een lunchpakket

14 juni om 12.30u.

(bij een volle dag) en eventueel wat zakgeld.

Vooraf inschrijven is verplicht en kan binnen

Extra benodigdheden, specifiek per activiteit,

de weekbubbel per activiteit. Zo beschikken

worden bij inschrijving vermeld.

AGENDA

Naar aanleiding van het coronavirus worden

ontsmetten regelmatig de handen: bij

Houd er rekening mee dat de maatregelen

activiteiten zoveel mogelijk buiten georga-

aankomst, na elke activiteit, voor en na

tijdens de zomer kunnen wijzigen onder

niseerd. Zorg steeds voor aangepaste kledij!

het eten, bij het toiletbezoek. Er wordt

invloed van nieuwe evoluties van het virus.

Annulatie

voldoende zeep en handgel voorzien.
• Was of ontsmet als ouder je handen

Annuleren kan altijd, maar terugbetaling is

vooraleer je jouw kind komt afzetten of

enkel mogelijk mits attest van de dokter of

ophalen.

school! Breng ons zeker op de hoogte, zo

• Ouders kunnen niet zomaar in de bubbel

maak je misschien nog iemand anders blij.

en komen de gebouwen dan ook niet

WELKE MAATREGELEN
NEMEN WE?

Info
• www.zedelgem.be/speelspleinwerking-kriebels-en-swap
• www.facebook.com/jeugdsportzedelgem

binnen! Kinderen afzetten en ophalen

Contact

gebeurt via de Kiss & Walk.

Jeugddienst 050 288 602

• Ouders en andere externen (lesgevers,

jeugd@zedelgem.be

organisaties, medewerkers sport- en
• Elke deelnemer heeft steeds een mondmasker bij zich.

jeugddienst, technische dienst, enz.) volgen
de veiligheidsmaatregelen (mondmasker,

• Accommodaties worden dikwijls gepoetst

hand- en nieshygiëne) nauwgezet op en

en ontsmet, binnenruimtes frequent

bewaren ten allen tijde 1,5 m afstand van

verlucht.

de animatoren, kinderen, andere ouders,

• Elke bubbel gebruikt zijn eigen materiaal.
Wordt er toch materiaal gebruikt van een
andere bubbel of een externe organisatie

enz.
• Activiteiten worden zoveel mogelijk buiten
georganiseerd.

dan wordt deze ofwel gedurende 3 uur

• We voorzien een uitgebreide EHBO-kit en

niet gebruikt ofwel ontsmet voor gebruik.

een aparte ruimte voor als er iemand ziek

• Kinderen en monitoren wassen of

wordt.
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Geen dagelijkse
zwemlessen
in juli en augustus
voor de beginnende
zwemmertjes
De Groene Meersen is omgevormd tot een
vaccinatiecentrum. Ook de medewerkers
van de gemeentelijke sportdienst worden
hiervoor ingezet. Dit heeft wat gevolgen
voor het aanbod van gemeentelijke
sportactiviteiten. De dagelijkse zwemlessen
in juli en augustus zullen deze zomer niet
georganiseerd worden.

Zwemlessen en
zwemschool
2021-2022

Wij(k)lopen 2021
Samen met de organisatoren bundelt de sportdienst verschillende loopwedstrijden tot
een tof recreatief loopcriterium voor kinderen, jongeren en volwassenen in alle deel
gemeenten van Zedelgem.
Er is geen eindklassement en de afstanden en deelnameprijzen verschillen per wedstrijd.

De organisatie van de zwemlessen en
de zwemschool zal gecommuniceerd
worden via Zedelgem Magazine editie
september, de gemeentelijke website en de
facebookpagina jeugd- en sportdienst
Zedelgem.

Vanaf deelname aan 3 wij(k)lopen ontvang je een goodiebag!
DATUM
01/08
14/08

WEDSTRIJD
Natuurloop Vloethemveld
Batjesloop

GEMEENTE
Zedelgem
Zedelgem

ORGANISATIE
Lions Loopcriterium
Batjescomité Zedelgem

28/08

Kermisloop

Loppem

Feestcomité Loppem

05/09
11/09
13/10
19/12

Dwars door Aartrijke
Corneliusrun
Veldloop
X-mas Run

Aartrijke
Veldegem
Zedelgem
Zedelgem

West-Vlaamse Alliantie
Lions Loopcriterium
Sportdienst Zedelgem
Lions Loopcriterium

Voor alle wij(k)lopen is er elektronische tijdregistratie via Star-Tracking.
Op www.zedelgem.be/wijklopen vind je alle details.
Deze info werd opgemaakt onder voorbehoud van wijzigingen n.a.v. het coronavirus. Elke
loopwedstrijd voorziet een alternatief mochten live organisaties niet meer mogelijk zijn.

Sluitingsdagen
zwembad & sportcentrum
De Groene Meersen
– juli & augustus
• zondag 11 juli (Feest van de Vlaamse
Gemeenschap): sluiting zwembad en
sportzalen
• zaterdag 17 juli t.e.m. zondag 1 augustus:
jaarlijkse sluiting zwembad
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Inschrijven kan via www.star-tracking.be. Al onze loopwedstrijden zijn terug te vinden
via de zoekfunctie onder de naam wij(k)loop.

Info
• www.zedelgem.be/wijklopen
• www.facebook.com/jeugdsportzedelgem
• sportdienst Zedelgem (050/28.86.02 – sport@zedelgem.be)

JEUGD & SPORT

Wandelommetjes
Naar aanleiding van de coronamaatregelen organiseren we momenteel geen wandeltoer en
dit voor onbepaalde duur. Van zodra wij meer nieuws hebben, brengen we jullie hiervan op
de hoogte. Als alternatief worden er t.e.m. augustus maandelijks wandelommetjes gelanceerd,
een samenwerking tussen de sportdienst en de dienstencentra.
Wandel je graag? Wil je graag met jouw
kinderen of kleinkinderen een kleine

Warme William wandeling

wandeling maken? Laat je gezondheid het
niet toe een grote wandeling te maken?

En heb je Warme William al ontmoet? Zo niet, maak kennis met hem

Wandelommetjes zijn wandelingen van

via onze website www.zedelgem.be/warme-gemeente-zedelgem-

0 tot 7 km en kunnen op eigen initiatief

lanceert-warme-william! Hij nodigt iedereen uit om te vertellen hoe

worden gewandeld. De wandelroutes zijn

het écht met je gaat en biedt een luisterend oor aan. Hij wil zoveel

allemaal beschreven via RouteYou en

mogelijk Zedelgemnaren aanzetten om zelf ook een Warme William

kunnen gratis worden geraadpleegd.

te worden voor de mensen uit jouw omgeving. Elke maand kun je
onze Warme William zitbank ter hoogte van de startplaats terugvinden.

Elke wandeling start in de dorpskern. Via

Veel wandelplezier!

de website www.zedelgem.be/wandeltoer
vind je de nodige plannetjes en informatie

• April: Wandelommetjes Aartrijke

terug. Tot en met augustus worden er

• Mei: Wandelommetjes Loppem

maandelijks nieuwe wandelommetjes

• Juni: Wandelommetjes Zedelgem Dorp

gelanceerd. Ook na het einde van de maand

• Juli: Wandelommetjes Veldegem

blijven de plannetjes beschikbaar.

• Augustus: Wandelommetjes Zedelgem De Leeuw

Escape game @Zilleghem
Tijdens dit spel moeten jullie, aan de hand van een iPad en een
leuke gadget box, verschillende raadsels (soms in augmented
reality) oplossen. Je zal met je teamleden in de huid kruipen van
undercover agenten die deze belangrijke missie toebedeeld
krijgen. Enkel door samen te werken kan je er in slagen om de
missie tot een succesvol einde te brengen!
Deze escape game is een organisatie van de sport- en jeugddienst
in samenwerking met Bounce-It en kan vanaf juli t.e.m. september
gespeeld worden. Inschrijven kan vanaf donderdag 24 juni via
inschrijvingen.zedelgem.be/tickets. Ook de tijdsloten en
beschikbaarheid kun je hier raadplegen.
Stap midden in een undercover spionageverhaal. Onder de

Kostprijs: € 25/spel (2 tot 5 spelers)

codenaam ‘Operation Mindfall’ moet jullie team het anti-virus

Minimum leeftijd: 12 jaar

vinden en de vijand ontmaskeren. De druk van regeringen neemt

Duurtijd: 1.30u.

toe, de klok tikt genadeloos verder en het lot van de wereld ligt

Locatie: De Groene Meersen

in jullie handen!
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Spring spaarzaam om met

drink- en regenwater

Wespennest!

Wat nu?

De laatste jaren kampen we met ernstige

• Geef gericht water in plaats van de hele

droogte. In die mate zelfs dat het grond-

tuin te besproeien. Besproei je gazon

Je hebt last van een wespennest en je wil

waterniveau structureel te laag blijft.

niet. Geef je toch water aan je tuin

het laten verdelgen? De brandweer staat

Zelfs de buien in dit voorjaar hebben dit

planten? Doe dit dan niet op de warmste

paraat om je te helpen. Maar ze vragen te-

momenten van de dag.

gelijk om alleen gevaarlijke of echt hinder-

onvoldoende kunnen aanvullen.

• Bij ernstige droogte was je je auto beter

lijke wespennesten te melden. Het lijkt

Daarom spring je best spaarzaam om met

niet en vul je best geen zwembaden.

misschien niet zo, maar wespen zijn ook

water. Extra aandacht hiervoor voor tij-

Het kan bij besluit van de gouverneur

erg nuttige dieren. Ze jagen op vliegen,

dens de droge zomerperiode is belangrijk.

op die momenten ook verboden worden.

bladluizen en muggen. Ze zijn ergens dus
ook bondgenoten van de mens.

Daarom enkele tips:

Meer tips vind je op

• Houd de kraan zoveel mogelijk dicht.

vmm.be/tips/tips-bij-droogte

meestal enkel d.m.v. een gif in de opening

Door een normale kraan stroomt 10 à
12 liter water per minuut
• Neem liever een korte douche (met een
spaardouchekop) dan een bad.
• Zorg dat je wasmachine of vaatwas
volzit voor je hem laat draaien
• Gebruik waar mogelijk regenwater

Het verdelgen van een wespennest kan

Zedelgem geeft je een duwtje in de rug en

van de wespennest te spuiten. Dit product

geeft een premie van 75 euro voor het aan-

is niet enkel giftig voor wespen, maar ook

leggen van een regenwaterput bij het ver-

voor andere levende organismen (o.a. voor

bouwen van de woning. De voorwaarden

vissen). Heb je een wespennest achteraan

en het aanvraagformulier vind je terug op

de tuin of in een hok waar je nooit komt?

zedelgem.be/hemelwaterput-boorput.

Laat dit nest dan niet verdelgen als het niet
nodig is. Zo moet er niet onnodig gif in het

Check je Chip
Dus: heb jij de gegevens op de chip van je
hond of kat al gecheckt? Doe het nu op
checkjechip.be en zie je viervoeter sneller
terug als je hem kwijt bent.

Denk ook aan sterilisatie

er voor mens, dier èn milieu.
Voor het verdelgen van een wespennest
betaal je 48,40 euro.
Een wespennest melden doe je via de
website www.zone1.be/aanvraag-interventie-wespenverdelging/ en dus niet via het
noodnummer 112!

Hommels, bijen of wespen?

Een verloren gelopen hond of kat is de

Wist je dat het zelfs verplicht is om je hond

nachtmerrie van elk baasje. Een correcte

of kat te chippen? Vergeet ook niet dat het

Soms bestaat er verwarring tussen hommels,

registratie is een eerste voorwaarde om

daarnaast verplicht is om je kat te sterili-

bijen en wespen. Nesten van bijen of

het dier terug te kunnen brengen.

seren. Op die manier vermijden we ook dat

hommels worden nooit verdelgd. Hiervoor

En als het baasje de toelating gaf om zijn/

de zwerfkattenpopulatie aangroeit.

dien je een lokale imker te contacteren.
Twijfel je over welke diertjes het gaat? Kijk

haar gegevens te tonen na ingave van het

2 62 6

milieu verspreid worden. De brandweer is

chipnummer, dan zal het diertje nog snel-

Meer info over zwerfkatten via

dan even op wespennest.vlaanderen. Een

ler thuis zijn.

martijn.denaegel@zedelgem.be

lijst van imkers vind je op konvib.be.

MILIEU

#kijkinuwkot
Onder het motto #kijkinuwkot is het belangrijk goed rond te kijken of je een Aziatische hoornaar of een nest
terugvindt bij jou in de tuin of rond je huis.

Hoe herken je een Aziatische hoornaar?

Wat moet je doen als je denkt een Aziatische
hoornaar of een nest te zien?
Heb je een individu van de Aziatische hoornaar gezien, probeer
dan een foto te maken en maak een melding op www.vespawatch.be.
Hoe je dit doet is uitgelegd in een video (zie link onderaan dit bericht).

Een Aziatische hoornaar is ongeveer 3,5 cm groot. Zij is vooral

Heb je in je omgeving een nest hangen, neem dan ook een foto en

zwart van kleur; de kop heeft opvallend oranje plekken. Ook op

plaats die eveneens op www.vespawatch.be.

het achterlijf heeft zij een oranje band, en de poten zijn half zwart,
half geel van kleur. Dit laatste is een zekere manier om de soort

Belangrijk , neem ook een foto van het insect zelf, want in het

te onderscheiden.

beginstadium is het niet altijd gemakkelijk om het onderscheid te
zien tussen een nest van een hoornaar of van een andere wesp.

Regelmatig is er verwarring met de Europese hoornaar. Deze is
groter, vooral roodbruin van kleur, maar heeft meerdere gele banden

Na het plaatsen van de foto’s op vespawatch.be kan je (na +/-24 uur)

op het achterlijf. Ook de pootjes zijn volledig in de roodbruine kleur.

bekijken of je melding als Aziatische hoornaar bevestigd wordt.

De Europese hoornaar is nuttig, zachtaardig en moet zeker niet
verdelgd worden!

Hoe herken je een nest van de Aziatische hoornaar?

Indien positief voor een individuele Aziatische hoornaar gaan
speurders op zoek naar het nest.
Indien positief voor een nest wordt contact genomen om het
nest te komen verdelgen.

LET OP !
Een Aziatische hoornaar is heel beschermend naar haar nest
toe en kan zeer gevaarlijk en in groep uithalen.
Hou dus altijd ruim afstand van het nest. Als het nest in een
tuinhuis of dergelijke hangt, is het aangeraden de ruimte niet
meer te betreden!
De professionele verdelgers zijn opgeleid en dragen speciale
beschermkledij. Een wespenpak is onvoldoende.
Wanneer een koningin een nest begint te maken, zoekt ze een
beschutte plaats. Eerst start ze met een raat van een drietal cellen
en daarrond bouwt ze een bescherming. Deze heeft in het begin
de grootte van een pingpongbal maar wordt snel groter en groter.
Na enkele weken zal de bol al de grootte van een meloen hebben.
Op het einde van het voorjaar, begin van de zomer, kan een nest
de grootte hebben van een volleybal. De kleur van het nest is
meestal lichtbruin.

Nuttige links:
Home - Vlaams Bijeninstituut vzw
E-learning - Vlaams Bijeninstituut vzw
Vespa-Watch
Dit is een mededeling van het Vlaams Bijeninstituut (VBI) dat
instaat voor de opsporing en verdelging van de Aziatische hoornaar
op het Vlaamse grondgebied.

In de zomer beginnen de werksters een tweede definitief nest te
maken. Dit bevindt zich meestal in een hoge boomtop in de buurt
van dit eerste nest. Deze nesten kunnen dan uitgroeien tot 1 meter
groot. Door het bladerdek zijn deze nesten meestal zeer moeilijk
te zien.
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OPENBARE WERKEN

Wateroverlast na intense regenbui boven Zedelgem/Loppem:
riolen konden water niet slikken,

openbare werken
op til om situatie
te verbeteren!

Op vrijdag 4 juni brak hevig onweer los boven de gemeente Zedelgem en in het bijzonder ging het er heftig aan
toe boven deelgemeente Loppem. Op zeer korte tijd viel er een enorme hoeveelheid regenwater die de riolen
niet konden slikken.
Schepen van Openbare Werken Peter Haesaert: “Als gemeente
investeren we veel in maatregelen om wateroverlast te voorkomen
en streven we ernaar om een duurzame oplossing te bieden
zodanig dat bewoners gevrijwaard kunnen blijven van wateroverlast en de ellende die dat met zich meebrengt. Namens het
gemeentebestuur wens ik te reageren op de vele berichten van
getroffen inwoners die reageerden en beelden deelden op het
sociaal media-kanaal Facebook bijvoorbeeld.
Er is bijzonder veel neerslag op een zeer korte tijd gevallen, het
was zeer intens en de riolen konden dit niet slikken. Maar we laten
de moed niet zakken want er zijn werken aan ons rioleringsstelsel op
til om met al dat regenwater beter om te kunnen”.
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Herinrichting van het rioleringsstelsel en werken
om wateroverlast te verhelpen
Momenteel werkt de gemeente op verschillende projecten om het
rioleringsstelsel in Loppem aan te pakken. Een groot deel wordt
gesubsidieerd door de Vlaamse Milieumaatschappij, maar de
gemeente investeert ook sterk in verschillende projecten samen
met de gemeentelijke rioolbeheerder Riopact. “De projecten moeten
uitmonden in een herinrichting van het rioleringsstelsel zodat
meer hemelwater gecontroleerd in de waterlopen terechtkomt
met extra buffering en infiltratie in de afvoer-grachten.” zegt
schepen Peter Haesaert.

OPENBARE WERKEN

• Wijk De Toekomst: De geplande werken concentreren zich in

• Doordat de aanpak hierbij er een is waarbij er minder regenwater

de Bakkershoflaan, Camiel Barbierstraat, Henri Blommelaan en

in de stroomafwaartse rioleringen terecht zal komen, zal het

de Rijselsestraat. De riolering en de wegen krijgen er een volle-

rioleringsstelsel in de wijk Rietmeers-Kerkhage sneller ontlast

dige vernieuwing. Na afronding van deze werken:

kunnen worden en zal ook de rest van het rioleringsstelsel in
Loppem minder onder druk komen te staan bij hevige regenbuien.

- zullen de rioleringen meer water kunnen bufferen en afvoeren
• Na eerder uitgevoerde plaatselijke verbeteringen aan het riole-

via een gescheiden rioleringsstelsel;
- zal het regenwater via een afzonderlijke afwaterings- en

ringsstelsel van de Spreeuwenweg voorziet de gemeente ook

infiltratiegracht naar de Marsbeek gestuurd worden met daarin

om het pompstation en het rioleringsstelsel aan te passen nabij

een aanzienlijke buffering;

het voormalige Maartenshove zodat de riolering in de wijk

- zal er door een aangepaste straatinrichting meer water plaatselijk gebufferd en geïnfiltreerd worden, maatregelen die

Spreeuwenweg gravitair(afvoer van regenwater op natuurlijke
wijze van hoog naar laag) kan aflopen.

wateroverlast in de wijk moet verhelpen (deze oplossing werd
ook al toegepast in het project Pierlapont - Elzenhoek bijvoor-

Tot slot wil het gemeentebestuur erop wijzen dat met de maatregelen

beeld);

die genomen zijn en op til staan, Zedelgem alles in het werk stelt
om wateroverlast door hevige regenval bij haar inwoners te voor-

Dit project zit nu in de fase van voorontwerp en de uitvoering ervan

komen en te beperken. “Als we na uitvoering van de maatregelen

wordt volgens de huidige planning verwacht tegen eind 2023,

tegen regenwateroverlast nog met zo’n intense

begin 2024.

onweersbuien te maken hebben, dan kunnen we
geen 100% garanderen dat overstroming van de
riolen niet meer mogelijk is, maar ze zullen wel
minder snel volstromen en de situatie zal zeker
verbeteren.” besluit schepen Peter Haesaert.

Kruispunt Noordstraat/
Brugse Heirweg
terug open voor verkeer

De openbare werken op het kruispunt

Het wegdek werd er volledig vernieuwd en

Tijdens deze werken werden ook de nodige

Noordstraat/Brugse Heirweg langs de

de aansluiting voor fietsers op het fietspad

voorzieningen getroffen om op termijn de

verbindingsweg Aartrijke-Jabbeke zijn

richting Jabbeke werd verbeterd waardoor

aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel

afgewerkt. Het kruispunt is sinds woensdag

het nu ook veiliger fietsen is.

mogelijk te maken vanaf het kruispunt

9 juni 2021 terug volledig toegankelijk voor

richting Jabbeke.

het verkeer.
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IN DE RAND VAN DE RAAD

In de rand van de raad
Zitting gemeenteraad van 27 mei 2021
De digitale opname van de zitting die op 27/05/2021 gelivestreamd

IGS DE WOONWINKEL

werd alsook een uitgebreide versie van de notulen, vind je terug

De gemeenteraad keurde het jaarverslag van de werkzaamheden

op www.zedelgem.be/gemeenteraad.

van het werkingsjaar 2020 van de intergemeentelijke samen

Ben je niet digitaal actief en wil je de notulen opvragen? Bel dan

werking (IGS) De Woonwinkel goed.

naar 050 288 335.
OPENBARE WERKEN
JURIDISCHE ZAKEN

Groenestraat

Ontslag schepen

De gemeenteraad verleende goedkeuring aan het bestek en de

De gemeenteraad nam kennis van het schrijven d.d. 11 mei 2021

financiële raming voor de opdracht van de openbare werken en

van eerste schepen en schepen bevoegd voor de materies sport,

herinrichting van de Groenestraat.

jeugd, cultuur, bibliotheek, deeltijds kunstonderwijs, gelijke

‘t Groenhof

kansenbeleid, evenementen en Noord-Zuidwerking, waarin hij zijn

De gemeenteraad verleende goedkeuring aan het bestek en de

ontslag indient en nam ook kennis van de ontvangst van zijn

financiële raming voor de opdracht van de herinrichting ‘t Groenhof.

ontslag door de voorzitter van de gemeenteraad op 11 mei 2021.
Volgende zitting gemeenteraad: 24/06/2021 om 19.30 u.
CULTUUR

De zittingen van de gemeenteraad gaan volgens de corona-maat-

De gemeenteraad heeft het nieuw reglement voor de project

regelen digitaal door en zijn telkens te volgen via livestream op de

subsidies mondiaal beleid goedgekeurd.

gemeentelijke website. Surf naar www.zedelgem.be/gemeenteraad.
Het is mogelijk dat de gemeenteraad vanaf augustus terug fysiek

CULTUUR en EVENEMENTEN

bijeenkomt.

De gemeenteraad heeft het nieuw subsidiereglement voor gemeenschapsvormende lokale socio-culturele evenementen en activiteiten
goedgekeurd.

KORTE BERICHTEN

Kerkklokken luiden op

Nationale Feestdag
21 juli 2021
Elk jaar viert gemeente Zedelgem de Nationale Feestdag.
Dit jaar gaat het bestuur op 21 juli nog voor een volledige
corona-veilige versie. Overal in de gemeente en deel
gemeenten zullen de kerkklokken feestelijk luiden. Ook
op de sociale media van de gemeente zal aandacht
besteed worden aan de Belgische Nationale Feestdag.
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AGENDA

01/07, 20/07 & 19/08/2021

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 bovendien amper een klein uurtje van je tijd. Zit mensen helpen jou in
het bloed? Kom dan naar één van de volgende inzamelings
momenten in de gemeente:
• Parochiaal centrum ‘t Lokaal – Lokaalstraat 7, Veldegem
Donderdag 1 juli 2021 van 17.00 tot 20.00 u.
• Gemeenschapscentrum Jonkhove – Aartrijksestraat 9,
Aartrijke
Dinsdag 20 juli 2021 tussen 16.00 en 19.30 u.
• Sportcentrum De Strooien Hane – Albert Van Caloenstraat 2,
Loppem
Donderdag 19 augustus 2021 tussen 16.30 en 19.00 u.
Afspraak maken: https://donorportaal.rodekruis.be of via het
gratis nummer 0800 777 00
Meer info: www.rodekruis.be
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OPENINGSUREN

Gemeentehuis
Sociale dienst & OCMW
Pater Amaat Vynckeplein 1, 8210 Zedelgem
050 28 83 30

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

info@zedelgem.be

050 27 81 01 - burgerzaken@zedelgem.be

Voormiddag

Namiddag

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

Maandag

Gesloten

13.30 - 19.00 u.

Aartrijke - Aartrijksestraat 9 (Jonkhove), 8211 Aartrijke

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.

050 81 34 99 - burgerzaken@zedelgem.be
Maandag: 8.30 - 12.00 u. / woensdag: 13.30 - 16.00 u.

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

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.

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.

Archief

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

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.

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.

Bibliotheek
Stadionlaan 50, 8210 Zedelgem
050 20 80 08

Zwembad De Groene Meersen

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.
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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

