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Bedankt

Vaccinatiecentrum De Groene Meersen!
Nu de vaccinatiecampagne stilaan afgerond is, sluit vaccinatie-

Het was dan ook de absolute oproep van de gemeentebesturen

centrum De Groene Meersen de deuren op 15 oktober. Het is een

om zich massaal te laten vaccineren en dat is dankzij de inzet van

fantastische organisatie geweest waarbij de samenwerking tussen

alle medewerkers en vrijwilligers van het vaccinatiecentrum goed

gemeenten Jabbeke en Zedelgem optimaal is verlopen. Het resultaat

gelukt. Tijdens een bedankingsmoment in De Groene Meersen

is er ook: de inwoners van Jabbeke en Zedelgem hebben vertrouwen

konden we medewerkers en vrijwilligers samen met burgemeesters

gehad in #jabbekeprikt #zedelgemprikt… en lieten zich massaal

Daniël Vanhessche van Jabbeke en Annick Vermeulen van

vaccineren! Met een vaccinatiegraad van 83,89% (cijfer op datum

Zedelgem op het plaatje vastleggen.

van 13/09/2021) behoort Zedelgem tot de top van deze vaccinatiecampagne. Daarom een welgemeende dankjewel van het lokaal
bestuur om je te laten vaccineren! Zo kunnen we ons maatschappelijk leven terug optimaal opnemen en beschermen we elkaar.

3

IN DE KIJKER

IN DE KIJKER

Buurtbar en AanZet-loket
eindelijk uit de koelkast

Op dinsdag 7 september konden twee projecten rond sociale

terug op de wijk Kouter in Aartrijke van 14u. tot 16u. De insteek van

dienstverlening van OC Cirkant, die door de corona-pandemie in

de Buurtbar is tweeledig. Enerzijds wil men aan buurtvervlechting

de koelkast moest blijven zitten, eindelijk officieel van start gaan.

doen, anderzijds krijgen de bewoners van Cirkant ook de kans om

Zowel de Buurtbar by Cirkant als het AanZet-loket werden door

hun steentje bij te dragen tot de maatschappij en hun talenten in

burgemeester Annick Vermeulen, schepen Sociale Zaken, Ellen

te zetten.

Goens en algemeen directeur, Ria Vanhoorne met veel enthousiasme
officieel geopend in aanwezigheid van sponsors en sympathisanten.

Caravan trekt naar de wijken

Met het AanZet-loket wil OC Cirkant zijn expertise op vlak van

“Tweewekelijks op dinsdagnamiddag kun je ons met onze caravan

ondersteuning van mensen met een beperking delen. Emma en

in diverse wijken vinden. We willen dat mensen hun buren weer

Shana, beide maatschappelijk werkers bij OC Cirkant, bieden

leren kennen en dat doen we door een potje koffie aan te bieden

onafhankelijk advies en informatie aan mensen met een beperking

en er een gezellige namiddag van te maken.” vertelt Femke van

of hun netwerk, elke dinsdag in Jonkhove en maandelijks in het

OC Cirkant. “Het plan was om dit telkens van april tot oktober te

gemeentehuis van Zedelgem. Zo willen ze hen ondersteunen en

doen, maar we zijn toch blij dat we toch nog september en een

helpen om zelf aan zet te blijven en door het kluwen van informatie

stukje van oktober kunnen meepakken. We duimen wel voor mooi

en administratie de juiste keuze te maken voor de zorg die het

weer, zoals vandaag, want anders rijdt de Buurtbar niet uit.”

beste bij hen past. Het gaat hier om onafhankelijk advies. Er wordt
dus ook doorverwezen naar andere organisaties en zorgpartners

“We zijn heel tevreden dat beide projecten eindelijk van start kunnen

en niet enkel binnen de rangen van Cirkant op zoek gegaan naar

gaan.” aldus Ria Vanhoorne. “Ook de sponsors, vrijwilligers en

een oplossing.

sympathisanten zien het graag gebeuren. We hebben geluk dat
zoveel mensen en organisaties, zo ook het gemeentebestuur van

“We keken er naar uit om eindelijk aan de slag te gaan. In 2020 heeft

Zedelgem, gelooft in deze projecten. Nu we er eindelijk aan de slag

corona roet in het eten gegooid, maar nu willen we daadwerkelijk

mee kunnen, kunnen we eindelijk ook daadwerkelijk een verschil

live mensen ondersteunen in hun zoektocht.” vertellen Emma en

maken. Daar doen we het toch voor.”

Shana enthousiast. “We merken dat er een grote nood is aan duimakkelijk te vinden. Wij kennen de regelgeving, administratie en

Wil je weten waarvoor je bij AanZet terecht kunt of hoe je
een afspraak maakt?

het aanbod van diverse organisaties. Waarom zouden we die kennis

Surf naar www.occirkant.be/aanzet

dan ook niet delen met mensen die er moeilijker door geraken?”.

Wil je weten waar en wanneer je de Buurtbar kunt vinden?

De Buurtbar by Cirkant trok er dinsdagmiddag 7 september ook

Surf naar www.occirkant.be/buurtbar

delijkheid voor mensen met een beperking, en dat is niet altijd

voor het eerst op uit. Na de opening, vond je hen voor het eerst
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Regenboogzebrapad
aan gemeentehuis

Midden augustus werd een regenboogzebrapad in
de gemeente gerealiseerd. Het bevindt zich nabij het
gemeentehuis op het Pater Amaat Vynckeplein, een
opvallende locatie waar veel volk passeert en van
symbolisch belang omwille van het lokaal bestuur
dat er huist. Dit initiatief kadert in het gelijkekansen-

Week van de
handhaving
van 4 tot 10 oktober

Wist je dat… de hondenpoep van je hond laten liggen ook een vorm van
zwerfvuil is?
Het overkomt elke hondeneigenaar wel eens. Je maakt een wandeling met
je hond en op een bepaald moment heb je dat hondenpoepzakje nodig en
heb je er net geen bij. De verleiding is groot om de hondenpoep op de stoep
of in de berm te laten liggen en snel huiswaarts te keren nu er toch niemand
in de buurt is. Doe het niet! Neem als goede hondeneigenaar de verantwoordelijkheid op voor de acties van je huisdier. Probeer op één of andere manier
de hondenpoep toch te verwijderen of keer op je stappen terug, ga een
zakje halen en kuis de hondenpoep alsnog op.

Waarom?

beleid van de gemeente.
"De regenboogkleuren zijn een symbool van steun
voor de LGBTQI-gemeenschap*. Met het regenboogzebrapad wordt opgeroepen tot verdraagzaamheid
en aanvaarding, ongeacht geaardheid." zegt burgemeester Annick Vermeulen. "We hopen dat het een
duidelijk signaal mag zijn dat iedereen hier welkom
is, en dat er geen plaats is voor onverdraagzaamheid
en geweld in onze gemeente!
Met de regenboogvlaggen in het straatbeeld n.a.v.
de jaarlijkse deelname aan IDAHOT (Internationale
Dag tegen Holebi- en Transfobie), en nu ook een
regenboogzebrapad, wil gemeente Zedelgem haar
engagement voor een diverse samenleving duidelijk
maken, waar gelijke kansen voor iedereen voorop
staan.
Dit is bovendien geen primeur. Heel wat steden en
gemeenten gingen al over tot de aanleg van een
regenboogzebrapad. Het geeft alleszins een heel
extra dimensie aan de straat veilig oversteken.

• Vuil trekt vuil aan. Na de eerste hondenpoep, komt er al snel een tweede
of een derde bij. Het getuigt van weinig respect, ontsiert de buurt en zorgt
voor de nodige geurhinder.
• Het is voor niemand fijn als je er met je schoenen intrapt of als bij het
grasmaaien het allemaal in het rond vliegt.

Zedelgem is opnieuw een stukje kleuriger geworden!
* LGBTQI is een letterwoord om seksuele, gender- en geslachts
diversiteit aan te duiden. L= lesbisch, G= gay (homo), B= biseksueel,
T= transgender, Q=queer, I= intersekse.

• Het is zelfs gevaarlijk voor de gezondheid omwille van de bacteriën en
wormen/eitjes die ze bevatten. Het is schadelijk voor zowel mens als dier.
• Doe niet wat je zelf ook niet zou willen. Ook jij trapt niet graag in een hondenpoep.
• Je kan een serieuze boete oplopen als je op heterdaad betrapt wordt of
als je geen hondenpoepzakje bij de hand hebt tijdens je wandeling met de
hond.
Zorg dat je altijd een hondenpoepzakje bij de hand hebt, zodat je de hondenpoep op een propere manier in de vuilnisbak kan gooien. Handhavers mogen
hierop controleren. Dit kan zowel tijdens als buiten de week van de handhaving.
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BIBLIOTHEEK

De hoofdbibliotheek is gesloten op maandag 1 en dinsdag 2 november.

Verwendag met De Typotheek
Zaterdag 2 oktober 2021

Luisteroortjes
Zaterdag 2 oktober 2021

Sinds vorig jaar zitten onze traditionele
voorleesuurtjes in een nieuw kleedje. Elke
eerste zaterdag van de maand verwelkomen
we kleuters van 3 tot 6 jaar heel graag in
onze bibliotheek voor onze ‘luisteroortjes’.

Een antieke apotheek rijdt de stad binnen.

met een leuk gedicht en originele illus-

Twee vreemde figuren in witte jassen

tratie. Wie weet krijg je zelfs een gloed-

rommelen in schuifjes, schudden met

nieuw proefbuiswoord cadeau! En als

proefbuisjes en kijken bedachtzaam naar

je geluk hebt is hun tekenrobot, de

hun collectie glazen potten. En in die

Tek-o-matic, opgeladen.

schuiven en flessen zitten... woorden!

Je zal de Typotheek vinden aan de ingang

Die mobiele apotheek is De Typotheek.

van de hoofdbibliotheek.

Een magazijn op wielen vol kostbare letters

Ieder gezin wordt ook verwend met een

en woorden: van eetbare letters tot kranten-

kleine attentie van de bibliotheek zelf,

knipsels en stempels, woorden in potjes,

zowel in de hoofdbibliotheek als de uit-

hoekjes, doosjes, overal waar je kijkt,

leenposten en dit zolang de voorraad

leest en ruikt. Er is zelfs een letterplant!

strekt!

De Typothekers zijn wereldvreemde,

Bibliotheek Zedelgem

maar vriendelijke woordverzamelaars.

9.30u. tot 12.30u. - gratis - 050 208 008

Met hun typemachines en Chinese inkt

bibliotheek@zedelgem.be

maken ze samen met jou een postkaart

Hierin laten we elke maand een ander thema
aan bod komen. Op 2 oktober is het thema
‘Gebruik je fantasie’.
Vooraf inschrijven is niet nodig.
Bibliotheek Zedelgem
11u. tot 12u. - gratis - 050 208 008
bibliotheek@zedelgem.be
van 3 tot 6 jaar

Spelletjesnamiddag i.s.m. Spelen op Zolder
Woensdag 6 oktober 2021

In de loop van 2022 zullen we in de hoofdbib spelletjesnamiddagen organiseren. Om jullie hiervoor warm te maken nodigen we
de Zedelgemse spellenclub ‘Spelen op Zolder’ uit, die met hun gevarieerd aanbod van spelletjes de leeszaal omtovert tot een gezellige
‘speelzaal’. We schuiven de stoelen bij elkaar en zetten de spelletjes voor jullie klaar.
Kom zeker eens langs om samen met familie of vrienden een spelletje te spelen! Iedereen vanaf 4 jaar is welkom, kinderen indien nodig
wel met begeleiding (er is geen opvang voorzien).
Weet je even niet hoe het moet? Geen nood, ‘Spelen op Zolder’ geeft graag
de nodige uitleg.
Spelplezier dus gegarandeerd voor zowel jong als oud! Deze spelletjesnamiddag is gratis en vooraf inschrijven is niet nodig. Kom je ook?
Bibliotheek Zedelgem - 14u. tot 19u. - gratis - 050 20 80 08
bibliotheek@zedelgem.be
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Lezing ‘Wij zijn Joris’
in het kader van geestelijke
gezondheidszorg
Woensdag 20 oktober 2021
Tijdens de woord- en muziekvoorstelling ‘Wij Zijn Joris’ brengt auteur-muzikant Joris
Peeters persoonlijke kortverhalen en livemuziek op gitaar. De verhalen en muziek gaan
over liefde, geestelijke gezondheid, loslaten, vergeving en hoop. Thema’s waarin iedereen
zich kan herkennen met verhalen en muziek die u op de een of andere manier zullen inspireren en ontroeren.
Deze lezing wordt gesubsidieerd door Literatuur Vlaanderen.
Bibliotheek Zedelgem - 20u. - 3 euro - inschrijven t.e.m. 13 oktober
via bibliotheek@zedelgem.be of 050 208 008

Lezing over de impact van corona op rouw
i.s.m. LDC De Braambeier
en Rouw en Verlies Vlaanderen
Woensdag 27 oktober 2021
Afscheid nemen is cruciaal in een goede rouwverwerking. In deze laatste levens
momenten kom je pas echt nader tot elkaar en is de band veruit het innigst. Afscheid
nemen is veruit het belangrijkste onderdeel in het kunnen omgaan met je verdriet,
pijn en het heropnemen van een leven zonder de fysieke nabijheid van je dierbare.
Maar hoe deed je dat in deze voorbije barre Corona- tijden? De emotionele en
psychische gevolgen zijn niet te overzien. Doordat men geen afscheid kon nemen van
hun dierbare en niet de nodige sociale steun kon ontvangen van familie, vrienden en
kennissen, kunnen mensen zeer lang met diepgaande emotionele problemen kampen.
Wat zijn de gevolgen als mensen niet ondersteund worden in hun rouwproces?
En vooral: welke stappen kunnen organisaties hierin nemen om dit te voorkomen?
Hoe kan je mensen bijstaan in een rouwproces dat anders dan anders loopt?
Hoe kan je emotionele schade beperken?
Deze lezing is in samenwerking met dienstencentrum De Braambeier en Rouw en
Verlies Vlaanderen en wordt gegeven door Mieke Deltomme.
Bibliotheek Zedelgem - 19.30u. - gratis
inschrijven t.e.m. 20 oktober via bibliotheek@zedelgem.be
050 208 008 of onthaal De Braambeier op 050 252 240
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Gratis namiddagsessies over

“Starten met
een eigen zaak
na je vijftigste”
Ben je 50+ en kriebelt het om zelfstandige te worden?
Je bent niet alleen! Alsmaar meer mensen kiezen om
op oudere leeftijd een eigen zaak te beginnen.
Maar bij het opstarten van een zaak is een grondige
voorbereiding en goede informatie essentieel!
Daarom organiseert Integraal VZW (Liantis
Ondernemen50+) op 4 locaties in Vlaanderen (Brugge,
Gentbrugge, Herentals, Sint-Niklaas) een 3-delige
namiddagreeks, waar je de kans krijgt praktische
kennis op te doen over de belangrijkste zaken die bij
de opstart van een zelfstandig beroep om de hoek
komen kijken. De sessies gaan eind november/begin
december 2021 van start.
Deelnemen is kosteloos.
Inschrijven vooraf wel verplicht.
Droom je als vijftigplusser van een nieuwe zelfstandige
carrière?
Schrijf dan vandaag nog in!
Meer informatie over het programma en inschrijven:
www.ondernemern50plus.com

Laat ze liggen
Met de herfst in aantocht start het vallen van de bladeren. Wat doe je nu
eigenlijk best met al die gevallen bladeren in de tuin? Simpel: Laat ze liggen.
Gevallen bladeren zijn een ideale gratis bemesting voor je tuin. Bovendien
zorgen ze voor humusopbouw, waardoor je tuin beter bestand is tegen de
droogte in de zomer. Blaadjes zorgen ook voor voedsel voor vogels, insecten
en bodemleven.
Ook blaadjes op je gazon kunnen geen kwaad. Zijn het er toch teveel? Verklein
ze dan met je grasmachine of gebruik ze als compost in je bloemenborders
of moestuin. Je kan de bladeren ook op een hoop harken, wat dan weer een
ideale schuilplaats voor egels is.
De gemeente geeft het goede voorbeeld en laat waar mogelijk de bladeren
liggen. Veiligheid is echter ook belangrijk daarom worden bladeren op fietspaden en de rijweg wel verwijderd ook bladeren op het voetpad kunnen tot
een onveilige situatie leiden. Om de waterafvoer niet te belemmeren is het
goed de bladeren uit de goten te verwijderen. Iedere inwoner is overeenkomstig het politiereglement verplicht in te staan voor het onderhoud van
het voetpad en de goot palend aan zijn woning. Op plaatsen waar veel bomen
samen staan voorziet de gemeente bladkorven.
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Waar vind ik een

openbare
vuilnisbak?
In oktober 2020 startte gemeente Zedelgem met de
opmaak van een vuilnisbakkenplan. Na een inventarisatie zijn we nu volop bezig met de monitoring
van de vullingsgraad van de verschillende vuilbakjes.
Op basis van de gegevens van de monitoring zal de
gemeente een actieplan uitwerken waarin concrete
maatregelen zijn opgenomen. Dit kan o.a. zijn
bepaalde vuilnisbakken minder vaak of vaker te
ledigen. Mogelijks zullen sommige bakken vervangen
worden door grotere volumes of bakken met een
aangepaste opening. Er kan ook overgaan worden
tot het verwijderen van verkeerd geplaatste vuilnisbakken.
In afwachting van het actieplan dat deze winter
wordt opgemaakt plaatsen we alvast de kaart met
de meer dan 200 openbare vuilnisbakken online.
Zo vind je op een snelle manier waar de vuilnis
bakken staan. De kaart vind je terug via
www.zedelgem.be/locaties-glasbollen-textielcontainers-en-openbare-vuilnisbakken
Heb je opmerkingen of bedenkingen die ons
kunnen helpen bij het opmaken van het actieplan ?
Mail naar milieu@zedelgem.be

Onderhoud
hondenlosloopweide
Begin oktober krijgt de hondenlosloopweide op de site ‘Den Doorn’ een
opknapbeurt. Concreet wordt het terrein genivelleerd en wordt er nieuw
gras ingezaaid. Verder worden er een aantal speelelementen en
obstakels voorzien zodat een bezoek aan de weide nog aangenamer
wordt voor de honden. Tenslotte wordt ook de omheining hersteld waar
nodig.
Van de baasjes wordt verwacht dat ze enkel hun hond meebrengen als
die al voldoende getraind is en dus vrij in een hondenlosloopweide
samen met andere dieren kan ontspannen. We vragen dan ook om erop
toe te zien dat het stuk terrein dat genivelleerd is niet gebruikt wordt
om putten te graven, daar zal een deel van het terrein speciaal voor
worden aangelegd.
Het is ook de bedoeling dat de honden voldoende onder controle zijn
en luisteren waardoor ze dan ook geen gebruik maken van eventuele
openingen onder de omheining om weg te vluchten. Het is immers niet
mogelijk om de omheining zo uit te voeren dat geen enkel dier er onder
kan.
Door het onderhoud zal de hondenlosloopweide tijdelijk afgesloten zijn
voor bezoekers. De precieze periode dat de weide zal afgesloten zijn
wordt ter plaatse geafficheerd.
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GFT

SORTEERWIJZER

Schillen en resten van fruit,
groenten en aardappelen

Vaste zuivelproducten
(kaasresten)

Dierlijk en plantaardig
keukenafval en etensresten

Eieren, eierschalen
Fijn tuin- en snoeiafval (bladeren,
gras, onkruid, haagscheersel,
versnipperd snoeihout, ...)

Broodresten
Koffiedik, papieren koffiefilter

Kamer en
tuinplanten

Papier van keukenrol
Noten, pitten
Vlees- en visresten
(uitgezonderd mosselschelpen,
oesterschelpen,...)

Vloeistoffen (bv. soep, melk, olie,...)
Sauzen, vet en olieën
(uitgezonderd gerechten waar een
klein aandeel saus in zit)
Theezakjes en koffiepads
Behandeld hout
(met verf, vernis of
impregneermiddelen)
Beenderen en dierlijk (slacht)afval
Schelpen (van mosselen, oesters,...)
Dierenkrengen

WEL
NIET

Schaafkrullen en zaagmeel
van onbehandeld hout
Mest van kleine huisdieren
(cavia, konijn,...)

Mest van grote huisdieren of
in grote hoeveelheden
Stof uit de stofzuiger
Wegwerpluier en ander hygiëneafval
Asresten en houtskool
Plastiek, glas, metalen
Grof ongesnipperd snoeihout,
dikke takken
Aarde en zand
Kurk

Kattenbakvulling en vogelkooizand

www.ivbo.be
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SPORT

SPORT

Dag

Openingsuren

Maandag

Gesloten

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Zaterdag

Zondag

Bodemstand

Extra

8.00 - 9.00 u.

1,50 m

Baantjeszwemmen

15.30 - 16.30

1,20 m

Vrij zwemmen + zwemles

8.00 - 9.00 u.

1,50 m

Baantjeszwemmen

11.45 - 12.45 u.

1,50 m

Baantjeszwemmen

14.45 - 15.450 u.

0,90 m

Vrij zwemmen

16.00 - 17.00 u.

0,90 m

Vrij zwemmen

17.00 - 18.00 u.

1,20 m

Vrij zwemmen

18.00 - 19.00 u

1,50 m

Vrij zwemmen

19.00 - 20.00 u.

1,50 m

Vrij zwemmen

8.00 - 9.00 u.

1,20 m

Vrij zwemmen

11.45 - 12.45 u.

1,50 m

Baantjeszwemmen

15.30 - 16.30 u.

1,20 m

Senioren + zwemles

17.45 - 18.45 u.

1,50 m

Vrij zwemmen

17.30 - 18.30 u.

1,50 m

Baantjeszwemmen

18.30 - 19.30 u.

1,50 m

Vrij zwemmen

19.30 - 20.30 u.

1,50 m

Vrij zwemmen

8.30 - 9.30 u.

1,50 m

Baantjeszwemmen

9.30 - 10.30 u.

1,50 m

Baantjeszwemmen

14.30 - 15.30 u.

0,90 m

Vrij zwemmen

15.30 - 16.30 u.

0,90 m

Vrij zwemmen

9.00 - 10.00 u.

1,50 m

Baantjeszwemmen

10.00 - 11.00 u.

1,50 m

Baantjeszwemmen

11.00 - 12.00 u.

1,50 m

Vrij zwemmen
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Samen voor meer Veerkracht
met de 10-daagse van de Geestelijke Gezondheid!

Tegenslagen, die kennen we allemaal. Moet je daar meteen de moed bij verliezen? Absoluut niet. Je veerkracht
houdt je overeind en zorgt dat je er sterker uitkomt. Natuurlijk kan je niet altijd even sterk zijn. Maar wanneer je
je verbonden voelt met anderen, kom je al een heel eind. En dat willen we in de kijker zetten tijdens de 10-daagse
van de Geestelijke Gezondheid. Hoe? Gewoon door rustig te gaan zitten en een babbeltje te slaan.

10 dagen vollen bak aandacht voor veerkracht
Het is een vaste stip in de agenda. Elk jaar vindt van 1 tot 10 oktober
de 10-daagse van de Geestelijke Gezondheid plaats. Tien dagen
lang staat onze psychische gezondheid en onze veerkracht centraal
onder het motto ‘Samen veerkrachtig’. Ook in Zedelgem.

‘toevallige’ ontmoetingen tussen mensen, wat mogelijk leidt tot
verbinding met anderen. En hebben we daar nu niet allemaal heel
erg nood aan?
Daarom hangen in Zedelgem aan verschillende banken Samen
Veerkrachtig-bankhangers met gespreksstarters op. Ga zitten,

Tijd voor ontmoeting

neem plaats en maak een praatje. De gespreksstarters kunnen je

De coronacrisis gaf onze veerkracht een flinke deuk. Want plots

het verschil maken.

op weg helpen. Want een babbel doet deugd en praten kan echt

stond ons sociale leven stil en laat nu net de verbondenheid met
andere mensen een van de zaken zijn die ons veerkrachtiger maakt.

Bij jou in de straat of in de gemeente al een bank met een

Een babbeltje met de buur, kletsen met iemand op straat, praten

Samen Veerkrachtigbankhanger gespot?

met je vrienden ... Het kon allemaal niet meer. Hoogtijd om die

Deel zeker je foto’s met #samenveerkrachtig.

momenten in te halen!

Gespreksstarters als bankhangers
Op je gemak met iemand babbelen, dat kan nog het best op een
bankje. Daarom draait de 10-daagse dit jaar ook rond een zitbank.
Een zitbank nodigt uit om even tot rust te komen. Én ze stimuleert
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Hé creatieveling!
Covid-19 heeft ons leven serieus op zijn kop gezet. Het had niet alleen gevolgen voor onze fysieke gezondheid,
maar heeft ook een grote impact op de geestelijke gezondheid van de bevolking.
Om de veerkracht bij haar bevolking te verhogen, organiseert Zedelgem dit jaar opnieuw ‘Spreuken in het straatbeeld’.
Tijdens de 10-daagse van de Geestelijke Gezondheid, van 1 tot 10 oktober, zullen fijne woordspelingen en deugddoende
boodschappen op verschillende ramen en etalages in het straatbeeld verschijnen.
We zijn echter nog op zoek naar creatievelingen die mooi kunnen schrijven en die het zien zitten om
bij enkele Zedelgemse handelszaken langs te gaan om hun ramen van een fijne spreuk te voorzien.

Ben jij een kunstzinnig
persoon of kan jij gewoon
heel mooi schrijven
en heb je eind september
wel een paar uurtjes tijd?
Stuur dan een mailtje naar
elke.vancaillie@zedelgem.be.
Alvast bedankt!
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Huwelijksjubilarissen!
Ook in deze editie van je Zedelgem Magazine publiceren we enkele (willekeurig gekozen) foto’s van de
overhandiging van de geschenken van de gemeente aan de jubilarissen die 50, 60, 65, 70 of 75 jaar gehuwd zijn.
De jaarlijkse feesten voor de huwelijksjubilarissen zijn nog niet hernomen, maar op deze manier worden de Zedelgemse
huwelijksjubilarissen toch gevierd en dit in aanwezigheid van de burgemeester.
Niet alle genomen foto’s worden hier (wegens plaatsgebrek) gepubliceerd. We vermelden geen namen. Toestemming hiervoor werd
door de jubilarissen verleend.
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v.l.n.r.: Freddy Devriendt mede-oprichter van de wandelpaden van KWB Zedelgem en onderhoudsman van de wandelpaden, Freddy Slabbinck bestuurslid en contactpersoon
KWB Zedelgem, burgemeester Annick Vermeulen en Christophe Steen secretaris/penningmeester van de vereniging.

Nieuw wandelpad-bord

Klytepad en Heirwegpad
KWB Zedelgem (Katholieke Werkliedenbond) huldigde samen met

landbouwgrond bestaat hier uit zware grond die in het West-

het gemeentebestuur een nieuw wandelpad-bord in met informatie

Vlaams ‘klyte’ wordt genoemd, vandaar de naam van het pad.

over het Klytepad en het Heirwegpad. Het bord werd gemaakt
door de vereniging zelf en heeft nu een plaatsje nabij het gemeente

Het Heirwegpad neemt je mee door de omgeving van de ‘Heirweg’,

huis gekregen.

een naam die verwijst naar de Romeinse weg die Boulogne verbond

Het Klytepad (11,5 km) en Heirwegpad (8,5 km)
Beide paden starten aan de Sint-Laurentiuskerk in Zedelgem.
De routes werden kort na elkaar uitgewerkt door dezelfde vereniging,
KWB Zedelgem, maar kunnen afzonderlijk gewandeld worden.

met Aardenburg, twee belangrijke Romeinse nederzettingen.
Je wandelt o.a. doorheen het mooie Vloethemveldbos.

Website en gratis brochures
Beide wandellussen zijn bewegwijzerd en hebben een eigen website
waar je de recent bijgewerkte brochures gratis kan downloaden:

Het Klytepad laat je proeven van de landelijke sfeer van Zedelgem.

heirwegpad.jouwweb.be/

De wandeling brengt je langs tal van boerderijen, tussen velden

klytepad.jouwweb.be/

en weilanden, doorkruist door sloten en beken. De vruchtbare
15
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In de rand van de raad
Zitting gemeenteraad van 26 augustus 2021
Een uitgebreide versie van de notulen van de gemeenteraad vind

VERWERVING GROND VOOR REALISATIE FIETSPAD

je terug op www.zedelgem.be/gemeenteraad. Ben je niet digitaal

OOSTKAMPSEBAAN

actief en wil je de notulen opvragen? Bel dan naar 050 288 335.
De gemeenteraad keurde de ontwerpakte voor minnelijke aankoop

JURIDISCHE ZAKEN

van grond nodig voor de realisatie van het fietspad Oostkampsebaan

VERKOOP GLAZ

goed.

Het gemeenschapscentrum GLAZ langs de Torhoutse Steenweg in

ARCHIEF

Loppem wordt verkocht. De gemeenteraad keurde hiertoe een en

WIJZIGEN STRAAT-/PLAATSNAAM BRIVIBAPLEIN

ander goed om de gemeente toe te laten de verkoop ervan goed
te organiseren. Het gaat ondermeer over de voorwaarden van

De gemeenteraad ging principieel akkoord met de plaatsnaam-

verkoop.

wijziging van het ‘Brivibaplein’. Hiervoor zal nu een wettelijke
procedure gevolgd worden en zal een dossier met voorstel van

VERWERVING GROND VOOR AANLEG FIETSPAD NOORDSTRAAT

nieuwe plaatsnaam aan de gemeenteraad voorgelegd worden ter
definitieve goedkeuring.

De gemeenteraad keurde de ontwerpakte goed voor de minnelijke
aankoop van grond nodig voor de realisatie van het fietspad

Volgende zitting gemeenteraad: 23/09/2021 om 19.30 u.

Noordstraat.
De gemeenteraad gaat opnieuw fysiek door in de Raadzaal van het gemeentehuis.
Publiek en pers kunnen ook opnieuw fysiek de gemeenteraden volgen. Er is geen livestreaming meer.

Veltershof
Langs de Koning Albertstraat 9 in Veldegem bouwt OCMW Zedelgem een gebouwencomplex met 18 appartementen voor 55-plussers
en mindervalide personen die 30+ zijn. In hetzelfde gebouwencomplex wordt ook een dienstencentrum gebouwd waar openbare
dienstverlening aangeboden zal worden en komt er een gemeenschapscentrum met infrastructuur die o.a. door verenigingen gebruikt
zal kunnen worden. De verkoop van de appartementen is gestart op 1 september. Alle informatie over de verkoop verloopt via het
notariskantoor.

Hier bouwt OCMW Zedelgem

Veltershof
Appartementen en dienstencentrum

TE KOOP:

18 appartementen

voor 55+ en mindervalide personen 30+ met 1 of 2 slaapkamers
Parkeerplaats en berging

Voor alle informatie contacteer:
Notariskantoor Lommée, Daems & Bourgois
050 201 000
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NOTARISKANTOOR

Lommée, Daems
& Bourgois

IN MEMORIAM

Schepen Geert Verhegge
overleden

Zedelgemse schepen Geert Verhegge is overleden. Hij was sinds 24 juni 2021 opnieuw
aangesteld als schepen met als bevoegdheden sport, jeugd, deeltijds kunstonderwijs,
cultuur, bibliotheek, evenementen, gelijkekansen- en Noord-Zuidbeleid.
Het college van burgemeester en schepenen, de gemeentelijke diensten en gans het
Lokaal Bestuur betuigen hun diep medeleven en oprechte deelneming voor de familie,
vrienden en kennissen van de overleden schepen.
Burgemeester Annick Vermeulen namens het Lokaal Bestuur: “We bedanken Geert voor
zijn inzet en toewijding aan gemeente Zedelgem en voor de samenwerking. Hij heeft zich
niet alleen op politiek vlak, maar ook op vele andere manieren actief ingezet voor de gemeente. Hij gaat veel te vroeg heen, veel sterkte gewenst.”
Schepen Geert Verhegge was tijdens zijn politieke loopbaan OCMW-raadslid van 2007 tot
2012 en ook lid van het vast bureau en van het bijzonder comité van de sociale dienst van
OCMW Zedelgem, schepen van financiën van 2013 tot 2019 en hij werd zoals eerder vermeld
opnieuw schepen in juni laatstleden.

KORTE BERICHTEN

Plechtigheid herdenking
Bevrijding van Loppem
Traditioneel herdenkt NSB-Loppem jaarlijks samen met de gemeentelijke en regionale autoriteiten en met de bevolking, de bevrijding van Zedelgem-Loppem
(Tweede Wereldoorlog). Deze Plechtigheid ging door op kermisdonderdag 2 september.

Interesse
in de lokale
afdeling
NSB-Loppem?
Contacteer het bestuur van de
Loppemse afdeling van De Nationale
Strijdersbond:
Secretaris Chris WERBROUCK,
e-mail chris.werbrouck@skynet.be
Voorzitter Wilfried HERMY,
e-mail whermy@gmail.com
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Oudstrijders vertegenwoordiging Veldegem

5 oktober

en ondersteund door MMM (Mensen Met

9 & 10 oktober

Mensen)
Bij het op druk gaan was volgend programma
reeds bekend:
• Kindermarkt en bar in VBS De Stapsteen
• Prijsuitreiking Kindermarkt om 11.45u.
• Activiteiten Missiefeesten (onder voorbehoud)

5 oktober

FEEST in ’t BOS
Dit jaar viert Natuurpunt haar 20ste verjaardag.
Kom zeker eens af naar Doeveren bos, er
valt heel wat te beleven: een zoektocht voor
kinderen, vertelmomenten, volksspelen,
een demostand pottenbakken, thema
wandelingen… Op zaterdagnamiddag is er
kindergrime, en de zondagmorgen kan je
deelnemen aan een ontbijt in het bos!

Kermisdinsdag Veldegem
Plechtigheid Herdenking Oud-Strijders
Veldegem

Wanneer: Zaterdag 9 en zondag 10 oktober

Lezing door
prof. Marc Van Ranst
Infectieziekten,

2021
Waar: Doeveren bos
Organisator: Natuurpunt Zedelgem
Kostprijs: Gratis – ontbijt in het bos:

terug van (nooit) weggeweest

10 euro per persoon (6 euro voor kinderen

kerk, met neerleggen van roosjes door de

Marc Van Ranst is hoogleraar aan de KU

Inschrijven (ontbijt): Stort de volledige som

leerlingen van VBS De Stapsteen.

Leuven, faculteit geneeskunde. Hij is eveneens

Wanneer: Donderdag 2 oktober 2021 om

het hoofd van het Laboratorium Klinische

9.00 u.

en Epidemiologische Virologie (Rega instituut)

Waar: OLV-kerk Veldegem, bloemenhulde

en lid van de Divisie Leuven Universitair

buiten bij oorlogsmonument

Vaccinologie Centrum. Op dinsdag 5 okto-

Kostprijs: Gratis

ber 2021 neemt Marc Van Ranst je mee in

Inschrijven: Is nodig als je na de misviering

de wereld van de infectieziekten doorheen

en plechtigheid wil deelnemen aan de drink

de tijd. Het thema van deze lezing kan niet

op de Kindermarkt in VBS De Stapsteen.

actueler zijn. Wil je meer weten over het

Mail naar communicatie@zedelgem.be of

ontstaan en de gevolgen van infectieziekten?

bel 050 288 343.

Schrijf je dan zeker in voor deze boeiende

Coronamaatregelen: Geldende corona-

lezing.

Misviering gevolgd door plechtigheid en
bloemenhulde aan het monument nabij de

tussen 4 en 12 jaar)
op rekeningnummer BE44 5230 8045 8545
van Natuurpunt Zedelgem met vermelding:
ontbijt FIB – Naam – aantal personen die €10
betalen – aantal kinderen die €6 betalen.
Meer info: www.natuurpuntzedelgem.be

16 oktober

maatregelen op het ogenblik van de activiteit
– bij het op druk gaan van dit magazine

Wanneer: Dinsdag 5 oktober 2021 om 19.30 u.

geldt voor de eredienst enkel de mond

Waar: Polyvalente zaal Jonkhove,

maskerplicht (kinderen tot en met 12 jaar

Aartrijksestraat 9, Aartrijke

zijn hiervan vrijgesteld).

Kostprijs: 5 euro per persoon

Kindermarkt en bar in VBS De Stapsteen

website www.vloethemveldvzw.be

I.s.m. leerkrachten De Stapsteen, Harmonie

Opgelet, de plaatsen zijn beperkt!

Spaghetti take away
en wijnverkoop tvv
vzw Gambia

KNA Veldegem, Sportavrienden, Gezins

Coronamaatregelen: Geldende corona-

Wanneer: zaterdag 16 oktober 2021 -

bond Veldegem, Bar & Grill Matthias,

maatregelen op het ogenblik van de activiteit

afhalen tussen 10.00 en 13.00 u. of

Inschrijven: Vooraf inschrijven via de
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tussen 15.00 en 17.00 u.

50 kaarsjes uitblazen, en dat laten ze niet

Waar: Dienstencentrum Jonkhove,

24 oktober

zomaar passeren. Op zondag 24 oktober

Aartrijksestraat 9 te Aartrijke

kan je genieten van een ontbijt of brunch

Organisator: Move2gether vzw

met (h)eerlijke Wereldwinkelproducten.

Kostprijs: €8 per portie van 375 gram, kaas

Eet je liever thuis? Kom dan je ontbijtpakket

inbegrepen.

afhalen! Verder kun je ook genieten van

Wijnfles €8 per fles, korting vanaf 6 flessen.

wijn- en bierproeverij, of je licht komen

Inschrijven: Meer info via

opsteken bij de verschillende info- en

Kristoff Ryckewaert - 0478 697 482

verkoopstanden. En dat allemaal ten voor-

www.move2gethervzw.be

dele van derdewereldprojecten.
Wanneer: Zondag 24 oktober van 8.30 tot
17.00 u.
Waar: Dienstencentrum de Braambeier,
Loppemsestraat 14a te Zedelgem
Kostpijs: 10 euro per persoon - 5 euro per

50 jaar OXFAM
Wereldwinkels

kind t.e.m. 10 jaar. Ter plaatse betalen.
Inschrijven: Voor maandag 18 oktober per
mail naar zedelgem@oww.be of per

OXFAM Wereldwinkels mogen dit jaar

telefoon 0491 63 04 70 / 0475 68 52 38.

Heel wat mensen blijken bij de renovatie van een woning eerst na te denken
over hernieuwbare energie. Zoals je op het stappenplan hieronder kan zien, is
dit een zeer belangrijke stap in een bouwproces, maar zeker niet de eerste.
Ben je van plan om te bouwen of te renoveren en wil je dit meteen goed doen?
Denk dan op voorhand goed na over je woonbehoeftes. Met dit stappenplan als
leidraad voorkom je dat je meer investeert dan nodig in je bouw of verbouwing en
kom je tot een woning die klaar is voor de toekomst: duurzaam en energiezuinig.

1

2

Waar bouwen?

Hoe bouwen?

5

Hoe voorzien in energiebehoefte

3

Is jouw woning
klaar voor de
toekomst?
www.acasus.be
info@acasus.be
058 31 06 30

Welke materialen en systemen

4

Ambitie van de bouwschil?

Benieuwd welke ingrepen het verschil kunnen maken in jouw woning?
Neem contact op met Acasus!
Acasus is het kenniscentrum voor duurzaam wonen en (ver)bouwen van Provincie West-Vlaanderen. Hier krijg je
onafhankelijk bouwadvies, inclusief gepersonaliseerd stappenplan. Of bezoek er de tentoonstelling en vind een
antwoord op al je vragen over duurzaam wonen, bouwen en renoveren.
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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.

Het recyclagepark is enkel op afspraak toegankelijk. Boek je afspraak
via de gemeentelijke website of bel naar 050 288 330. Hou je identiteits

Archief

kaart bij de hand om een afspraak te boeken.

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

