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Heraanleg van de

Vloethemveldzate
Natuur en Bos van de Vlaamse overheid,
gemeente Zedelgem en rioolbeheerder
Riopact werken samen om een bezoek aan
Vloethemveld in Zedelgem nog aangenamer
te maken en het afvalwater van de gebouwen
cluster die erin ligt, uit het natuurgebied te
krijgen. Bedoeling is om het gedeelte van
de Vloethemveldzate vanaf de Diksmuidse
Heirweg (met een lengte van zo’n 708 meter)
opnieuw aan te leggen. Zo wordt dat deel
zowel een veilige en comfortabele weg voor
voetgangers en fietsers als een geschikte
toegangsweg naar de beheerloodsen die
als erfgoed beschermd zijn. De werken worden
gekoppeld aan rioleringswerken waarbij de
bestaande gebouwen in het natuurgebied

Werken gestart

en sloot aan op de spoorlijn Brugge-Kortrijk

aangesloten worden op het rioleringsnet.

Tijdens de werken is de rust tijdelijk

iets ten noorden van het station van

verstoord. Doordat het rioleringsproject,

Zedelgem.

Momenteel is de weg in slechte staat. De

de heraanleg van de Diksmuidse Heirweg

asfaltverharding wordt volledig verwijderd.

en de herinrichting van de Vloethemveldzate

Deze werken zijn een onderdeel van het

In de plaats daarvan komen twee beton-

gecombineerd worden, wordt de verstoring

natuur- en erfgoedproject Vloethemveld en

stroken met ertussen verstevigd gazon. Op

van de rust maximaal beperkt in de tijd.

sluiten aan bij de samenwerkings

een aantal plaatsen worden uitwijkstroken

Alvast bedankt voor je begrip.

overeenkomst tussen de gemeente
Zedelgem, de gemeente Jabbeke, Natuur

voor kruisend verkeer aangelegd.
Halverwege, aan de kruising met de dreef,

De Vloethemveldzate werd als spoorweg

en Bos van de Vlaamse overheid en de

is er een onverharde rustplek met informatie

aangelegd in de jaren twintig en is de

Vlaamse Landmaatschappij. De herinrichting

over de geschiedenis van de Vloethemveld

historische toegangsweg tot het voormalige

is opgenomen in het beheer-, onthaal- en

zate. Het materiaalgebruik is afgestemd

munitiedepot. Hij speelt dus een belangrijke

herbestemmingsplan voor het beschermde

met het ontwerp van het toekomstige

rol in de geschiedenis van het Vloethemveld.

landschap Vloethemveld dat in 2019 is

onthaalplein, dat is gepland aan de ingang

Het traject ervan startte aan het Vloethem

goedgekeurd.

van het vroegere militaire domein.

veld, liep rond de dorpskern van Zedelgem

Jaren 1960 - Reconstructie a.d.h.v. beeldmateriaal uit
archief SRCI, verzameling Ludo Meulebrouck

2020 - Fotograaf Erwin Derous

Toekomst
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Hou je kot gezond!
In de herfst en winter brengen we met z’n allen meer tijd door in
onze woning, zeker als het weer kouder en natter wordt. Ben je
meer binnen, dan is het natuurlijk extra belangrijk dat de lucht in
je woning zo gezond mogelijk is! Ververs je de lucht in je woning
niet genoeg, dan kunnen vocht en schadelijke stoffen niet meer
weg. Dit kan zorgen voor heel wat gezondheidsproblemen, zoals
irritatie van de ogen en luchtwegen, hoofdpijn, allergie, astma ...
of bij CO zelfs tot de dood. Iedereen kan last krijgen, maar zwangere
vrouwen, kinderen, ouderen en zieken zijn het meest kwetsbaar
voor vervuilde lucht. Hoe kan je daar nu zelf iets aan doen?

Zedelgem brengt
haar inwoners in beweging
met

’10.000 stappen:
elke stap telt!’
Er beweegt wat in Zedelgem. Zag jij al de borden met stappen-

4 vuistregels te volgen:
1. Ventileer: zorg voor een constante luchtdoorstroming door je
huis.
2. Verlucht: zet je raam extra open.
3. Beperk vervuilende stoffen in huis en verlucht.
4. Vermijd CO-vergiftiging door je verwarmingstoestel te laten
nakijken.

Meer weten?
Download de vuistregels hier of lees meer op www.gezondleven.
be/themas/gezondheid-en-milieu/gezond-binnen/vuistregelsvoor-een-gezond-binnenmilieu

signalisaties in de gemeente? Pijlen naar de lokale dienstencentra, natuurdomeinen en naar de verschillende deelgemeenten en Zuidwege. Te voet, maar ook per fiets.
Zedelgem wil haar inwoners aan het bewegen zetten door aan

Hou je kot gezond
VENTILEER
Zorg voor een constante luchtdoorstroming door je huis

te tonen dat kleine afstanden tussen nuttige locaties in de
buurt extra stappen kunnen opleveren. Met deze signalisaties
in het straatbeeld hoopt de gemeente dat de Zedelgemnaars
hun auto wat meer aan de kant laten staan en de korte afstanden
te voet doen.
Zedelgem wil bouwen aan een zorgzame buurt, waarin bewo-

ZET HET RAAM
OP KIEPSTAND

ZET HET RAAM
OP EEN KIER

ZET JE VENTILATIEROOSTERS OPEN

ZET JE VENTILATIESYSTEEM AAN

VERLUCHT
Zet je raam extra open bij o.a. activiteiten met water

ners zorg voor elkaar dragen in de ruime zin van het woord.
Waar levenskwaliteit en gezondheid centraal staan en waar
mensen zich goed en geborgen voelen. Buurten die mensen in
DE WAS DROGEN

beweging brengen. Letterlijk en figuurlijk. Want een buurt kan
enkel zorgzaam zijn als ze ook beweegvriendelijk is. En daar is
de gemeente alvast mee gestart, met de campagne ’10.000
stappen: Elke stap telt!’. De komende vier jaar zet Zedelgem

Beperk vervuilende
stoffen in huis
en verlucht

SCHOONMAKEN

KOKEN

Vermijd CO-vergiftiging door je
verwarmingstoestel te laten nakijken

nog verder in op beweegvriendelijke buurten.

Meer weten? Surf naar Gezondbinnen.be
© 2020 • Zorg en Gezondheid, de Vlaamse Logo’s en Vlaams Instituut Gezond Leven
V.U.: Vlaams Instituut Gezond Leven vzw, Linda De Boeck, Gustave Schildknechtstraat 9, 1020 Brussel
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DOUCHEN

BIBLIOTHEEK

De hoofdbibliotheek is gesloten op maandag 1, dinsdag 2 en donderdag 11 november
(donderdag is vaste sluitingsdag)

Luisteroortjes
Zaterdag 6 november 2021

Wist je dat… je online cursussen
kan volgen via ‘Online leren met de Bib’?

Sinds vorig jaar zitten onze traditionele

Bibliotheken zetten in op levenslang leren en tegenwoordig gebeurt dit steeds vaker

voorleesuurtjes in een nieuw kleedje. Elke

via het internet. De bibliotheek koos er daarom voor om begin 2021 haar aanbod uit

eerste zaterdag van de maand verwelko-

te breiden met een kwalitatief aanbod van gratis online cursussen; waaronder inter-

men we kleuters van 3 tot 6 jaar heel graag

actieve cursussen en webinars ivm. sociale media, gezondheid, vrije tijd, vreemde

in onze bibliotheek voor onze ‘luisteroor-

talen en nog veel meer.

tjes’. Hierin laten we elke maand een ander
thema aan bod komen. Op 6 november is

Benieuwd of er iets voor jou bij zit? Ontdek dan snel het aanbod op academieportal.

het thema ‘Griezelen en bibberen’.

nl/onlinelerenmetdebib.

Vooraf inschrijven is niet nodig.
Als lid van de bib kan je via je account van ‘Mijn Bibliotheek’ inloggen op deze website.
Bibliotheek Zedelgem

Volg kosteloos zoveel cursussen waar en wanneer je wil. Iets bijleren was nog nooit

11u. tot 12u. - gratis - 050 208 008

zo gemakkelijk!

bibliotheek@zedelgem.be
van 3 tot 6 jaar

Meer info vind je terug op de website van de bibliotheek zedelgem.bibliotheek.be.
Dit project is verlengd tot en met 30 juni 2022.

Lezing ‘Zero Waste, een leven zonder afval’
i.s.m. Avansa in het kader van gezondheid en milieu
Woensdag 10 november 2021
'Onze planeet heeft geen enkelingen

en effectief het verschil te maken. Tijdens

nodig die perfect zero waste leven, maar

deze levendige voordracht krijg je heel wat

een massa mensen die zich bewust

tastbare praktische tips rond leven zonder

inspannen om hun ecologische voetafdruk

afval van wieg tot graf.

te verkleinen.' Onder dit motto gidst
An Dumon je langs de vele mogelijkheden

Bibliotheek Zedelgem

om afval te vermijden, zonder aan com-

19u30 - 3€

fort in te boeten. Minder verpakkingen,

Inschrijven tot 3 november

meer bewustzijn - want je hoeft geen

via bibliotheek@zedelgem.be

diehard te zijn om je steentje bij te dragen

of 050 208 008.
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Oproep
leden voor de
Vertelling
Samen Lezen is een andere
beleving dan in je eentje te zitten
lezen.
Je beluistert een mooi stukje literatuur
en samen met de begeleider/voorlezer
wordt dit besproken bij een kopje
koffie of thee. Wil je dit ook eens
ervaren? Dan is ‘De Vertelling’ misschien
iets voor jou.

Spelnamiddag
in de bib
Op woensdag 6 oktober 2021 vond een eerste spelnamiddag plaats in bibliotheek
Zedelgem, begeleid door vereniging ‘Spelen op Zolder’. Er werd lustig gegooid met de
dobbelsteen, stapjes vooruit en achteruit gezet, een nieuw spel geleerd “dat ik zeker zal
vragen aan de Sint” …
Dit ter promotie van de spelnamiddagen die, vanaf voorjaar 2022, op woensdagnamiddag
in de bibliotheek georganiseerd zullen worden en waar iedereen welkom zal zijn in de
leeszaal één (of meerdere natuurlijk) om de aanwezige spelletjes te spelen.
De bibliotheek verzamelde ondertussen al heel wat spelletjes, met dank aan de gulle
giften van personeel en inwoners, maar kreeg van ‘Spelen op Zolder’ nog een bijzonder
leuke verrassing! Zij kwamen niet alleen de spelletjesnamiddag professioneel begeleiden,

Barbara Van de Voorde laat je kennismaken met mooie en sterke verhalen
die worden voorgelezen. Af en toe
wordt het voorlezen onderbroken en
kan er van gedachten gewisseld
worden over het verhaal. Alles verloopt
in een ongedwongen sfeer. Je moet
niet per se iets zeggen, je kan ook
gewoon luisteren.

ze brachten ook een groot aantal gloednieuwe spelletjes mee op hun vraag gekregen van
Nederlandstalige fabrikanten en die de bib allemaal mag houden om de burger van
Zedelgem mee te plezieren, hoe tof is dat?!
Bij een volgende spelletjesnamiddag in
samenwerking met ‘Spelen op Zolder’ krijgt
bib Zedelgem er trouwens nog een lading…
om zo in totaal een 40 à 50 tal gloednieuwe
leuke bordspellen voor jong en oud in het
aanbod te kunnen opnemen. Het loont dus

‘De Vertelling’ vindt plaats in de hoofdbibliotheek en dit steeds op de tweede
maandag van de maand. Elke sessie
wordt een ander verhaal en gedicht
voorgelezen, je hoeft dus niet elke
maand te komen. Iedereen (jong en
oud) is welkom. Deelname is gratis.

zeker de moeite eens een kijkje te komen
nemen en gezellig mee te spelen.
Met dank aan ‘SPELEN OP ZOLDER’.
Spelletjes spelen in de bib
zal vanaf volgend jaar net
dat ietsje leuker zijn.

De eerstvolgende data zijn:
8 november 2021, 13 december 2021,
10 januari 2022 en 14 februari 2022.

Voorleesweek
Van 20 tot 28 november 2021
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Voorlezen, dat is leesplezier doorgeven aan jong en

om elke dag (minstens) een kwartier voor te lezen.

oud. Tijdens de Voorleesweek zet Iedereen Leest graag

Want dat maakt écht een verschil. Eén kwartier,

het belang én het plezier van voorlezen in de kijker.

elk kind, elke dag.

Dit jaar loopt de Voorleesweek van 20 tot 28 november.

Meer info en voorleesboekentips vind je op de website

Tijdens deze campagneweek roepen we iedereen op

www.voorleesweek.be.

BIBLIOTHEEK
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Cultuurprijzen 2022
Zedelgem zet sterk in op cultuur en culturele beleving in de

in de gemeente woonachtig is of er haar zetel heeft, maar wel een

gemeente. Het zorgen voor creativiteit, vernieuwing en tonen van

band heeft met onze gemeente.

maatschappelijk engagement op cultureel vlak is iets wat het
van de cultuurprijzen, extra in de kijker wil zetten.

Ken je iemand of een vereniging die hiervoor
in aanmerking kan komen en wil je deze graag
voor de cultuurprijzen nomineren?

Het cornonavirus en bijhorende maatregelen gooiden in 2020 en

Stuur dan, tegen uiterlijk 31 januari 2022, je nominatie door naar

2021 wat roet in het eten, maar in 2022 is het dan eindelijk zover:

cultuurprijzen@zedelgem.be . Je geeft hierbij kort aan over wie

de uitreiking van de eerste Cultuurprijzen volgens het nieuwe

het gaat, hoe hij/zij bijdraagt of bijdragen tot het brede culturele

reglement! Deze zullen worden uitgereikt aan de categorieën

leven in onze gemeente en (met eventueel en graag ook wat beeld-

‘Jonge Belofte’ en ‘Zedelgemnaar buiten Zedelgem’.

materiaal, foto’s …) wat hij/zij reeds heeft of hebben verwezenlijkt.

Voor beide categorieën gelden volgende criteria:

Uit alle nominaties kiest het college van burgemeester en schepenen,

bestuur dan ook graag blijvend ondersteunt en, met het uitreiken

op advies van de cultuurraad, voor elke categorie de uiteindelijke
• Men maakt(e) zich verdienstelijk binnen de brede culturele

laureaat. Tijdens de uitreiking, die georganiseerd zal worden in de

sector: zang, dans, toneel, poëzie, beeldende kunst, schilder-

tweede helft van april 2022, ontvangt elke laureaat een kunstwerk

kunst, muziek, erfgoed-gerelateerd, socio-cultureel verenigings

uit handen van de burgemeester en schepen van cultuur en, voor

leven…;

de ‘Jonge Belofte’, garandeert de gemeente ook toonkansen tijdens

• Men zorgt/zorgde, door de culturele prestaties en inzet, voor
creativiteit, vernieuwing, gemeenschapsvorming of versterking

evenementen of activiteiten in en door de gemeentelijke diensten
georganiseerd.

van het maatschappelijk engagement in en voor Zedelgem.
Laat ons dus zeker iets weten als jij iemand of een vereniging of
Voor de categorie ‘Jonge Belofte’ geldt bijkomend dat dit een

organisatie kent die volgens jou deze erkenning zeker verdient.

persoon moet zijn van maximaal 35 jaar oud. Voor de categorie
‘Zedelgemnaar buiten Zedelgem’ geldt bijkomend dat dit een

Het volledige reglement voor de cultuurprijzen kan je nalezen

persoon, groep, organisatie of vereniging moet zijn die niet langer

op www.zedelgem.be/cultuurprijzen
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Lokale socio-culturele evenementen en activiteiten in

Zedelgem

In Zedelgem vinden heel wat activiteiten en evenementen plaats. Van de jaarlijkse grote kermis in elke deel
gemeente tot het gezellige buurtfeest ook dicht bij jou in de buurt. Het bestuur ondersteunt al lang deze
activiteiten en evenementen met – onder meer – verschillende subsidiemogelijkheden, maar bundelde dit alles
nu in 1 reglement. De gemeente maakte hierbij ook budget vrij om haar ondersteuning voor deze belangrijke
gemeenschapsvormende evenementen nog meer kracht bij te zetten.

Nieuw reglement

Hierbij vind je, kort samengevat, waar het bestuur allemaal (extra)

Tot op heden zijn er reglementen van toepassing voor (wijk)ker-

budget voor uittrekt:

missen, buurtfeesten, jubilerende verenigingen, bijeenkomsten
jarigen…die eigenlijk allen eenzelfde vorm van subsidie en onder-

• Kermissen: directe en algemene subsidie van 1.500 euro voor

steuning vanuit de gemeente voorzien. Om dit éénduidiger en

elk van de jaarlijks grote kermissen in elk van onze 4 deel

uniform te maken alsook organisatoren van deze evenementen

gemeenten + mogelijke subsidie tot maximaal 1.500 euro voor

en activiteiten toe te laten alle relevante zaken in één oogopslag

feestelijke randanimatie (geen vuurwerk meer).

te zien, is er nu het nieuwe reglement voor gemeenschapsvormende
lokale socio - culturele activiteiten en evenementen.

• Wijkkermissen: voor kermissen georganiseerd in een Zedelgemse
wijk wordt de subsidie verhoogd van 250 naar 350 euro + mogelijke

Het algemeen kader van het reglement bestaat steeds uit een

bijkomende subsidie van 125 euro per bijkomende activiteit (met

vaste subsidie per evenement of activiteit, met daarnaast specifieke

een maximum van 3 in totaal).

bepalingen voor het bekomen van een bijkomende subsidie of
algemene ondersteuning. Telkens is uiteraard ook, vanuit de

• Buurtfeesten: voor feesten georganiseerd in een Zedelgemse

gemeente, gratis logistieke en infrastructurele standaard voorzien.

buurt, is er een verhoging van de subsidie van 125 naar 200 euro,

Meer subsidie voor kermissen, wijkkermissen en
buurtfeesten
Dit nieuwe reglement behelst niet alleen een integratie van

8

waarvan 100 euro in Zedelgemse cadeaubonnen zal worden
uitgereikt.

Jubilarissen en jubilerende verenigingen

bestaande reglementen om het zo helderder te maken voor de

Zedelgem blijft ook haar jubilerende verenigingen en bijeenkomsten

organisatoren, maar beloont hen bovendien met meer subsidies.

van ‘speciale’ jarigen in onze gemeente in de bloemetjes zetten.

C U LT U U R

Voor beide biedt de gemeente een receptie of bijeenkomst aan.

Denk aan het voorzien van een kerstkaartje in elke brievenbus in
de buurt, een buurtwedstrijd voor het hebben van de mooiste

En waar voordien de verjaardagen van de 80, 90 of 95 jarige inwoners

voortuin, een wafelbak voor de volledige buurt…

die hiervoor wensen bijeen te komen niet in het reglement waren
opgenomen, is dit vanaf volgend jaar wel het geval en kunnen ook

We zijn ervan overtuigd dat vele buurten in dit kader leuke en

zij dus rekenen op onze ondersteuning!

toffe ideeën hebben en kijken alvast uit naar jullie aanvragen!

Nieuw: buurtgebonden activiteiten

Het nieuwe reglement voor gemeenschapsvormende lokale so-

De corona-pandemie leerde ons dat nabijheid, verbondenheid en
ontmoeting belangrijke factoren zijn in kader van het algemeen
welzijn van onze inwoners. Geëngageerde inwoners en buurten
hierbij ondersteuning bieden vanuit het lokaal bestuur, speelt in

cio-culturele evenementen en activiteiten, dat in werking treedt
vanaf 1 januari 2022 en waarin je ook alle modaliteiten naar aanvragen van de subsidies kan raadplegen, vind je terug op:
www.zedelgem.be/ondersteuning-aan-socio-culturele-verenigingen

op dit gegeven en wensen we ook in Zedelgem te voorzien.
Hiervoor wordt, vanaf volgend jaar, een nieuwe subsidiemogelijkheid
voorzien voor ‘buurtgebonden activiteiten’: naast de organisatie
van een buurtfeest, kan men dus ook een subsidie krijgen voor de
organisatie van gemeenschapsvormende en buurtgebonden
activiteiten.
Dit zijn kleinere, al dan niet thematische activiteiten binnen een
bepaalde buurt, die moeten zorgen voor meer verbinding en
ontmoeting tussen de buurtbewoners.

Theaterwandeling

‘Een blauwe vogel’
vanaf de herfstvakantie in Veldegem
Van 30 oktober t.e.m. 31 januari

Een Blauwe Vogel is een interactieve theaterwandeling van het gezelschap Aardvork met
verhalen geïnspireerd op het wereldberoemde sprookje van de Belgische nobelprijswinnaar
Maurice Maeterlinck, maar ook op de vele legendes die er zijn over blauwe vogels: brengers
van geluk.
De wandeling was deze zomer terug te vinden rond De Groene Meersen, maar nu brengt
een kindvriendelijke wandellus van 4,5 kilometer je langs 5 plaatsen in Veldegem.
Via een QR-code op een infobord kun je telkens de verschillende versies van het prachtige
verhaal over ‘de blauwe vogel’ ontdekken
De theaterwandeling is geschikt voor iedereen vanaf 4 jaar. De wandeling start aan het
gemeentehuis van Veldegem. Een kaartje met het te volgen wandelparcours vind je vanaf
eind oktober terug op onze website:
www.zedelgem.be/theaterwandeling-een-blauwe-vogel
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Mondiaal Beleid in Zedelgem:

een brede
visie

Net zoals binnen de samenleving vandaag, zet ook gemeente
Zedelgem binnen haar mondiaal beleid een brede en geïntegreerde visie voorop. Speerpunten hierbij zijn volgende drie
pijlers:
• Financiële en logistieke ondersteuning van projecten in het
Zuiden via het nieuw reglement projectsubsidies mondiaal
beleid.

Ondersteuning projecten
in het Zuiden:

nieuw reglement
Voor de financiële en logistieke ondersteuning van projecten
in het Zuiden (in ontwikkelingslanden), aangebracht door inwoners van onze gemeente die zich hier actief voor inzetten,
werd dit voorjaar een nieuw reglement goedgekeurd door de
gemeenteraad.
Belangrijkste aanpassing hierbij is dat deze projecten vanaf
2022 kunnen rekenen op een verhoogde projectsubsidie van
1.000 EUR (in plaats van 700 EUR). Het bestuur van de gemeente trekt hier graag het nodige budget voor uit om zo ook het
engagement van de inwoners uit onze gemeente, die zich voor
deze projecten inzetten, te valideren.
Het nieuwe reglement kan je raadplegen op
www.zedelgem.be/subsidies-mondiale-projecten
De in 2021 erkende projecten die kunnen rekenen op financiële ondersteuning van de gemeente zijn:
• Water Project Mikumi Kids – Tanzania
• Community Relief and Development – Rwanda
• Minder plastiek, meer en gezond leven – Kameroen
• Agro impact et solidarité – Ferme Familiale – Bénin
• Vluchtelingenkamp - Libanon
Voor meer info over deze projecten of vragen hoe je een project
in het Zuiden kan laten erkennen, kun je contact opnemen met
cultuur@zedelgem.be
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• Interculturaliteit: inzetten op het toeleiden naar en betrekken van personen met een andere culturele achtergrond bij
de gemeente.
• Gelijke kansenbeleid: algemeen streven naar gelijkwaardigheid voor alles en iedereen, binnen een breed diversiteitsbeleid.
Op vlak van interculturaliteit en gelijkekansenbeleid wordt
door alle diensten van de gemeente en uiteraard ook door het
bestuur continu en blijvend op ingezet. Dit prioritair binnen
het regulier en dagdagelijks werken, maar soms ook door s
pecifieke projecten die worden uitgewerkt. Het regenboog
zebrapad dat onlangs werd aangelegd aan het gemeentehuis
in Zedelgem, is hier een goed voorbeeld van.

C U LT U U R

Kunstendag voor Kinderen:
verrassende workshops voor kinderen van 6 tot 12 jaar
21 november - 9u00 tot 12u00

Kunstendag voor kinderen is een Vlaams initiatief dat jaarlijks plaatsvindt op de derde zondag van november.
Ook Zedelgem neemt dit jaar deel en organiseert 3 gratis workshops waarbij je kennismaakt met boeiende
kunstdisciplines. Je kunt inschrijven voor de workshops om 9u15 of 10u45, iedere workshop duurt 1 uur.

1. Creatieve workshop ‘Joupaux’ Onder begeleiding van de organisatie Skriewer (www.skriewer.be)
1, 2, 3, 4 chapeautje van papier… Met

zijn hier de bijpassende werkwoorden.

shop neemt ieder zijn eigen kunstwerkje

kranten en nietmachine wordt er als

Verwacht geen hoedjes zoals iedereen

mee naar huis!

een tornado tekeer gegaan op je hoofd.

die kent. Deze hoeden verdienen een

Plooien, scheuren, kreuken en rollen

bordje ‘Pas op, zwenkt uit’. Na de work-

2. ImproFUN for kids Onder begeleiding van de organisatie Gifant (www.gifant.be)
Laat alles los en geniet van het improvi

improvisatietechnieken leer je op jezelf

actief gewerkt wordt rond begrippen

satiespel! Door middel van de basis

vertrouwen en in je rol te blijven. Dit

als rollenspel, status, stem, emoties...

beginselen uit het improvisatietheater

kan je zelfs in je dagelijks leven toepassen

en personages. Laat je hier vooral eens

leren we "spelen" en "loslaten".

bij bijvoorbeeld vrienden of tijdens een

lekker gaan!

Als goed acteur is vertrouwen het begin

evenement... en noem maar op.

van alles, dankzij een aantal handige

We bieden je speelse technieken waar

3. ‘Woord, poëzie en rap’ Onder begeleiding van de organisatie Kip van Troje - reizend speeltheater (www.kipvantroje.be)
Tijdens deze workshop wordt er gespeeld

hakkelen of rappen: jawel, in de workshop

gedichten (mopjes, verhalen, liedjes)

met taal. We werken rond woord, poëzie

spelen we letterlijk en figuurlijk met

kiezen en schrijven.

en rap. En taal is taal, maar ook een

woord en poëzie. Groepsopdrachten en

Opgelet: deze workshop is voor

aaneenschakeling van woorden en

individuele doe-oefeningen doorkruisen

kinderen vanaf 8 jaar.

klanken. Een potpourri van jodelen,

elkaar. Tijdens deze speelse sessie, maken

binnensmonds of luidkeels zingen,

deelnemers kennis met voorlezen, zelf

Deelname aan de workshops is gratis - vooraf inschrijven is wel noodzakelijk (er zijn max. 15 deelnemers per workshop toegelaten).
Tickets: www.zedelgem.be/tickets - tickets@zedelgem.be –050 288 330 of aan het onthaal in het gemeentehuis tijdens de openingsuren.

ERFGOED

KUNSTACADEMIE
De Kunstacademie krijgt steeds

en de Kunstacademie tot een

dende kunst. Vind alle info

meer vaste grond in Zedelgem.

samensmelting gekomen. Een

hierover op www.zedelgem.

Vorig jaar, in oktober 2020,

groep jongeren van het JMA

be/kunstacademie

waren er 275 leerlingen inge-

vinden nu ook hun weg naar

schreven. Dit schooljaar zijn dat

de academie. Want er is nu

De leerlingen staan al te

er al meer dan 380 op grond-

ook de mogelijkheid om Drum

popelen om zich te laten zien

gebied Zedelgem en dan zijn

Jazz-Pop-Rock en Elektrische

en horen. Noteer alvast 15

er nog een vijftigtal Zedelgem

gitaar te volgen in Groenhove.

januari 2022 voor een Winters

naars die wekelijks afzakken
naar de hoofdschool in Torhout.

totaalspektakel met muziek,
Aan de kunstacademie kun je

woord, dans en beeld in

nog veel meer vakken volgen

Dienstencentrum Jonkhove.

Sinds september is de werking

uit de 4 muzische domeinen:

van het Jeugdmuziekatelier

muziek, woord, dans en beel11

ERFGOED

Dansorgels in Zedelgem

Fotografie Henk Rogiers

Op Open Monumentendag 2021 opende kunstenaar-verzamelaar Patrick Marote voor het eerst zijn deuren
om het publiek kennis te laten maken 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.
We laten je via deze weg ook even meegenieten van deze prachtige privécollectie.
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LOKAAL ONDERNEMEN

Ben je 50+ en kriebelt het om

zelfstandige te worden?
Je bent niet alleen! Alsmaar meer mensen kiezen op oudere leeftijd om met een eigen zaak te beginnen.
Maar bij het opstarten van een zaak (in hoofd- of bijberoep of in combinatie met een pensioenuitkering)
is een grondige voorbereiding en goede informatie een must voor een vlotte start!
Daarom organiseert Integraal VZW

• Sessie 2: Optimalisatie van uw sociale

aan bod alsook de mogelijkheid tot een

(Ondernemen 50+) een praktische

zekerheid en bescherming bij starten

eventuele overname van een (bestaande)

informatiecyclus over hoe starten met

na 50.

zaak. (Gastsprekers: Liantis talent services,

een zaak na 50. Deelnemen is gratis.
Vooraf inschrijven wel verplicht.

Programma 3-delige inforeeks
“Starten met een eigen zaak na
je 50e”
• Sessie 1: Hoe start ik op als zelfstandige?

VDAB en Overnamemarkt.be).
Welk zijn de gevolgen van een overgang
naar een zelfstandige activiteit voor je

Waar en wanneer?

sociale rechten, je sociaal statuut én latere

Liantis gebouw,

sociale bescherming zoals bijdragen

Sint-Clarastraat 48, 8000 Brugge

hoofd- & bijberoep, de gevolgen voor uw

3 Namiddagsessies / Data

pensioen, toegelaten activiteit, ziekte-

dinsdag 07/12, donderdag 09/12

verzekering, aanvullende pensioen

en dinsdag 14/12/2021

Ondersteuning, subsidies, premies en

mogelijkheden,...

Aanvang sessies: telkens 13u30

kredietmogelijkheden?

Kenniscentrum Liantis).

(Gast spreker:

Hoe een optimale opstart als 50+ organiseren?: van startmodaliteiten en

Einde voorzien ca. 16u00.
Onthaal vanaf 13u00 met koffie.

• Sessie 3: Op ondernemen staat geen

-formaliteiten en juridische vormen tot

leeftijd! Ondernemerscompetenties.

Info en gratis inschrijven

boekhoudkundige verplichtingen.

Inzicht in de eigen ondernemers

Wenst u zich in te schrijven voor onze drie-

competenties en het persoonlijk ontwik-

delige reeks, mail dan uw naam en adres-

Een startende ondernemer kan beroep

kelingsproces als beginnende 50+ zelf-

gegevens naar marc.gommers@integraal-

doen op verschillende (financiële) steun-

standige ondernemer vormen het

vzw.be, bel naar 02 21 22 221 of schrijf u in

maatregelen, deskundig advies, transitie-

onderwerp van deze laatste sessie.

via de website www.ondernemen50plus.

premies, subsidies tot zelfs individuele

Tijdens deze sessie krijg je de gelegenheid

com (rubriek ‘Start 50+)

begeleiding. Tijdens het 2 deel van deze

om kennis te maken met verschillende

infosessie ontdekken 50+ kandidaat-

startersideeën en goede praktijkvoor-

ondernemers het ruime pallet van onder-

beelden.

de

steuning voor startende ondernemers.
(Gastsprekers: UNIZO Startersdienst en

Daarnaast komt ook de ondersteuning

VLAIO).

van VDAB voor startende ondernemers
13

MILIEU

Ploggen en plandelen
Ken je ploggen? Dat is joggen en afval opruimen tegelijk. Onderschat ploggen
niet, want het is een goede training. Door steeds te stoppen om afval op te
rapen train je meerdere spieren dan wanneer je gewoon jogt. Tijdens een
uurtje ploggen verbrand je bijna 300 calorieën, met een uurtje joggen is dat
‘slechts’ 235 calorieën. Een goede work-out dus en goed voor de gezondheid.
Ga je liever wat trager? Dan kan je ook gerust plandelen. Wil je zien waar er
recent iemand zwerfvuil heeft geruimd of wil zelf registreren waar jij plogt?
Download de app WePlog en registreer je éénmalig.
Combineer ploggen of plandelen met een bezoek aan een van de natuurof parkgebieden die Zedelgem rijk is. Inspiratie nodig?
Ga naar www.zedelgem.be/groen

Aanplant geboortebos
in Hoogveld
Het aanplanten van geboortebossen of

zal hun boom, samen met andere bomen,

Voor de borelingen tussen 1 september

geboortedreven is een traditie die de

struiken en planten bijdragen tot ons

2018 en 31 augustus 2020 slaan Natuurpunt

gemeente Zedelgem wil verderzetten. Onze

welzijn en dat van komende generaties.

Zedelgem, de verschillende afdelingen van

kinderen zijn onze toekomst. We willen

Bossen bieden verkoeling tijdens de warme

de Gezinsbond en het gemeentebestuur

voor hen dan ook een groene omgeving

zomers, dragen bij tot het vasthouden van

van Zedelgem de handen in elkaar.

garanderen. Bovendien zal het later leuk

overvloedige neerslag in de winters,

Op zaterdag 4 december 2021 wordt het

zijn om terug te komen kijken naar ‘hun’

herbergen een diversiteit aan leven, en zijn

natuurgebied Hoogveld met een halve

bos! Net zoals een kind deel uitmaakt van

een uitgesproken plaats tot ontspanning

hectare extra bos uitgebreid. Ben jij ouder

een gezin, een familie, een gemeenschap

van wandelaar, jogger, fietser, ….

van een sterrenkindje? Dan ben jij natuurlijk ook van harte welkom.
Parkeren kan op de carpoolparkings aan
beide kanten van de op- en afrit van de
E403. Afspraak op 04/12/2021 doorlopend
van 9 u. tot 12 u. Meer info over het soort
bomen en veel meer nieuws over bos en
natuur op www.natuurpuntzedelgem.be.
Voor meer info over de aanplant van
het geboortebos contacteer
milieu@zedelgem.be
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MILIEU

Stook slim, hou het gezond
Hout is niet alleen een waardevol bouwma-

een te groot vermogen al heel snel de

teriaal, maar ook een uitstekende brand-

luchttoevoer sterk beperken om het niet

stof. Wie slim stookt kan er zonder zorgen

té warm te krijgen.

zijn woning mee verwarmen. Maar ook als
je alleen af en toe hout stookt, doe je dat

• De schoorsteen

best met kennis van zaken. Belangrijk hier-

Zorg voor een voldoende hoge, schone

bij is dat je dit op een gezonde manier doet.

schoorsteen die goed trekt en die geen

Hou daarom rekening met volgende zaken

bron van ergernis is voor je buren. Vuur
heeft zuurstof nodig. De schoorsteen

• De juiste brandstof

trekt lucht uit je woning aan en voert

Gebruik enkel droog en onbehandeld

verbrandingsgassen af. Dat lukt alleen

hout. Behandeld hout mag je nooit ver-

met een schoorsteen die boven de nok

branden en ook papier is niet toegelaten

van het dak en aanpalende gebouwen

. Bij de verbranding ervan komen immers

uitsteekt. Bovendien moet de diameter

ongezonde stoffen vrij. Zowel de rook

van het schoorsteenkanaal aan je kachel

binnen in je woning als buiten en ook de

of haard zijn aangepast. Anders trekt de

as zijn ongezond. Hoe droger het hout,

schoorsteen slecht en vergroot het risico

hoe hoger het rendement, hoe schoner

op een schoorsteenbrand.

de rook en hoe minder roetaanslag.
• De juiste praktijk
• De juiste kachel

Hou rook en vlammen in de gaten. De ene

Kies voor een kachel met een aangepast

kachel is de andere niet. Daarom is het ook

vermogen. Hoe hard je ook stookt, een

niet mogelijk om precies te vertellen hoe

kachel met een te klein vermogen zal

je er het best hout in stookt. Volg de aan-

nooit voldoende warmte produceren om

bevelingen van de fabrikant en volg de

de gewenste temperatuur te bereiken.

goede praktijken die je terugvindt op

Omgekeerd moet je bij een kachel met

www.stookslim.be.

MOBILITEIT - VERKEERSVEILIGHEID

Campagne:

Als je te snel rijdt, zie je minder
Ook al zijn meer dan 8 op de 10 Vlaamse

plots stopt in het midden van de straat, een

reageren, ook in onverwachte situaties. De

automobilisten overtuigd van het nut van

put in de weg, een uitwijkende vuilniswa-

snelheidslimiet is de veiligheidslimiet, ook

snelheidslimieten, toch vindt gemiddeld 1

gen of een bal waar zeker en vast nog een

in onze gemeente Zedelgem. Beloof om je

op de 3 het moeilijk om zich aan de toege-

kind achteraan komt. Maar als je je aan de

aan de snelheidslimiet te houden op www.

laten snelheid te houden.

snelheidslimiet houdt, kan je alles op tijd

beloofd.be.

Daarom legt de VSV met een nieuwe

zien en heb je nog genoeg tijd om veilig te

Beloofd-snelheidscampagne de nadruk op
het waarom van de snelheidslimieten. Want
of je het nu wil of niet, als je te snel rijdt, zie
je minder.
En in het verkeer kom je ogen te kort: onvoorziene wegenwerken, een koerier die
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SPORT

SLUITINGSDAGEN
zwembad & sportcentrum
De Groene Meersen
november
Het zwembad en
het sportcentrum
De Groene Meersen
zullen gesloten zijn op
zondag 31 oktober,
maandag 1 en
donderdag 11 november
2021.

Sport na School
voor leerlingen
van het secundair
onderwijs
Ook dit jaar ondersteunt de Zedelgemse
sportdienst het project Sport Na school.
Met een SNS-pas kan je als leerling in het
secundair onderwijs sporten aan een
erg democratische prijs waar, wanneer,
hoeveel en met wie je wil.
Een SNS-pas kost 30 euro voor 30 weken

Zwembaddagen
Van maandag 15 t.e.m. zondag 21 november staan de jaarlijkse
zwembaddagen op het programma! De sportdienst zet het zwembad
in de kijker met tal van activiteiten. Zo kun je gratis komen zwemmen
tijdens het publiekzwemmen. Voor alle activiteiten is vooraf online
reserveren verplicht!
Reserveer je ticket via inschrijvingen.zedelgem.be

Programma
Speelzwemmen:
Op woensdag 17 en zaterdag 20 november wordt er in het zwembad een waterattractie
geplaatst waarop de kinderen zich kunnen uitleven.
Schrijf je in voor één van de volgende momenten:
Woensdag

Zaterdag

14u45 – 15u45
(vrij zwemmen – 0,90 m)

14u30 – 15u30
(vrij zwemmen – 0,90 m)

16u00 – 17u00
(vrij zwemmen – 0,90 m)

15u30 – 16u30
(vrij zwemmen – 0,90 m)

of 45 euro voor een volledig schooljaar.

Aquagym:

Alle leerlingen van het secundair

Op donderdag 18 november geeft de sportdienst op onderstaande momenten een

onderwijs kunnen deelnemen aan

sessie aquagym. Na beide activiteiten biedt de sportdienst u een attentie aan.

verschillende sporten in de regio. De
sportactiviteiten vinden na de school
uren plaats op verschillende locaties.

Donderdag
9u00 – 10u00
(vrij zwemmen – 1,20 m)

15u30 – 16u30
(senioren – 1,20 m)

De leerlingen kunnen deelnemen door
te registreren op de Sport na School
website en de SNS-app te activeren.

Maak kans op gratis zwembeurten!

Meer info vind je op

Kom je in de week van 15 november zwemmen tijdens de publieke openingsuren, dan

www.sportnaschool.be

maak je kans op 5 gratis zwembeurten! Na de zwembaddagen worden de 10 winnaars
bekend gemaakt!
Ook tijdens de lessenreeks aquasporten worden er zwembeurten verloot onder de
aanwezigen. Wees er dus zeker bij op donderdag 18 november en maak kans op
5 gratis zwembeurten!
Na de zwembaddagen wordt er één winnaar uit de les aquajogging en één winnaar
uit de les aquarobics geloot. Jij komt toch ook?
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VEILIGHEID

Diefstalpreventie: tips
Veilig wonen is een kwestie van veilige leefgewoonten. De beste sloten zullen niet helpen als je ze niet gebruikt
of als je tegelijkertijd een raam laat openstaan. Veilige leefgewoonten kosten weinig of niets en hebben toch een
enorm effect in het buiten houden van ongewenste bezoekers. Deze maatregelen zijn zo eenvoudig dat ze vaak
over het hoofd gezien worden.
Enkele voorbeelden van organisatorische
maatregelen :
· Doe altijd je ramen en deuren op slot, ook
als je maar voor even afwezig bent.

· Plaats aantrekkelijke voorwerpen zoals

· Wees een waakzame buur. Een gezonde

gsm, laptop, GPS, televisie, hifi-keten,

nieuwsgierigheid voor wat er op straat

enz. uit het zicht van voorbijgangers.

of bij de buren gebeurt, kan helpen om
de risico’s op diefstal te verkleinen.
· Geef blijk van een gezonde dosis

· Draag zorg voor je sleutels; hang er geen

wantrouwen: laat onbekenden niet

labels aan en laat ze niet aan de binnen-

zomaar binnen zonder geldige reden,

kant van ramen of deuren zitten of –

ook al lijkt hun verhaal aannemelijk.

erger nog – verstopt onder de deurmat.

· Berg materiaal dat inbrekers van pas zou
kunnen komen op, zoals een ladder, tuingereedschap, enz.

©1dagniet.be
· Geef altijd de indruk dat er iemand
aanwezig is: gebruik tijdschakelaars voor
de verlichting, laat bij afwezigheid je
brievenbus leegmaken en vraag aan je
buren om de rolluiken op en neer te
laten. Vermeld op sociale netwerken
vooral niet dat je op vakantie vertrekt.
· Merk en registreer je goederen.
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WELZIJN - SOCIALE ZAKEN

Feestelijke opening

‘Huis 4’

Op zaterdag 18 september werd op feestelijke wijze de opening van ‘Huis 4’ gevierd.
Het project, waarbij orthoagogisch centrum Cirkant en sociale vestigingsmaatschappij Vivendo
ruimte creëren voor mensen met specifieke behoeftes, is een het toonbeeld van intersectoraal samenwerken
en kon dan ook rekenen op de aanwezigheid van de Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid,
Gezin en Armoedebestrijding, Wouter Beke en het gemeentebestuur van Zedelgem.
In mei 2019 werd de eerste spadesteek

dat dit project een mooi voorbeeld was van

dat ze er enorm naar uit kijken. ‘Huis 4’ richt

gegeven van het project, waar men toen al

bruggen bouwen tussen de verschillende

zich op bewoners met een GES-problematiek

reikhalzend naar uitkeek. Op de site van de

sectoren. Dat ministers kunnen kader

en zware medische noden. We zijn blij dat

voorziening voor volwassenen met een

uitwerken en wetten opmaken, maar dat

we die bewoners en de begeleiders, met dit

beperking in Aartrijke, werd met ‘Huis 4’

het de mensen op het terrein zijn die het

nieuwe huis, alle tools kunnen geven om

ruimte gecreëerd voor zo’n 30-tal bewoners

moeten doen.

zorg te kleuren.”

Vivendo 10 zorgflats voor mensen met

“Ook in de toekomst zetten we de samen-

"De gemeente steunt dit project voor de

specifieke noden.

werking verder.” vertelt Dirk Defauw,

volle 100% en Zedelgem gaat verder met

voorzitter van Vivendo. “Binnenkort start

het realiseren van lokale netwerken en

“Net om die reden is het zo’n innovatief

OC Cirkant aan de bouw van een nieuwe

streeft de komende jaren naar het verder

project.” vertelt Ria Vanhoorne, directeur

wasserij en een nieuw centraal gebouw,

uitbouwen van zorgzame buurten. We willen

van OC Cirkant. “Door de samenwerking

waarna het oude gebouw definitief zal

hoofdzakelijk inzetten op het versterken

met Vivendo is er een unieke synergie

verdwijnen. Daarna nemen wij, met

van het sociaal weefsel, op solidariteit en

ontstaan. Zo kunnen de mensen in de zorg-

Vivendo, het voortouw om hier op het

op zorgzaam samenleven." zegt burge-

flats ook beroep doen op onze diensten als

terrein serviceflats en sociale woningen te

meester Annick Vermeulen.

ze dat wensen. Denk maar aan de was,

bouwen. Zo zal het terrein worden

maaltijden, verpleegkundige hulp…

omgetoverd tot een echte zorgsite.”

van Cirkant. Daarbovenop realiseerde

“Huis 4 is een prachtig voorbeeld van hoe
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Na afloop van de officiële opening zette OC
Cirkant de deuren open voor buurtbewoners,

je door samen te werken meer gedaan kunt

“We kijken uit naar de toekomst, maar zijn

vrijwilligers en sympathisanten die een kijkje

krijgen.” vertelt Ria verder.

vooreerst heel tevreden dat dit project is

wilde komen nemen in dit nieuwe project.

afgewerkt.” aldus Ria Vanhoorne. “Volgende

Zo’n 300 mensen brachten een bezoekje.

Ook minister Beke was erg te spreken over

week verhuizen de eerste bewoners naar hun

het project. Zo vertelde hij in zijn speech

nieuwe accommodatie en ik kan je vertellen

www.occirkant.be

I N D E RWAENLDZ IVJANN D E R A A D



In de rand van de raad
Zitting gemeenteraad van 23 september 2021
Een uitgebreide versie van de notulen van de gemeenteraad vind
je terug op www.zedelgem.be/gemeenteraad. Ben je niet digitaal
actief en wil je de notulen opvragen? Bel dan naar 050 288 335.

JURIDISCHE ZAKEN
ALGEMEEN POLITIEREGLEMENT
De gemeenteraad keurde het algemeen politiereglement goed dat
binnen de politiezone Het Houtsche in werking trad op 1 oktober

FINANCIËN
BIJDRAGE GEMEENTE ZEDELGEM IN DE HULPVERLENINGSZONE
1 WEST-VLAANDEREN
De gemeenteraad stelde het aandeel van de gemeente Zedelgem
vast in de totale werkingsbijdrage voor de Hulpverleningszone 1
West-Vlaanderen. Deze wordt vastgesteld op 895.454,00 EUR voor
het dienstjaar 2022.

2021. Je kan de tekst terugvinden op de gemeentelijke website:
www.zedelgem.be/algemeen-politiereglement
ONTSLAG VAN EEN RAADSLID
De gemeenteraad nam kennis van het ontslag van raadslid Frauke
Breekelmans van de fractie Groen. Een opvolger zal worden aangesteld.

BIJDRAGE GEMEENTE ZEDELGEM IN DE POLITIEZONE
De toelage van de gemeente Zedelgem voor de politiezone
Het Houtsche voorzien in de ontwerp-politiebegroting 2022 ter
hoogte van 2.125.546,00 EUR werd door de gemeenteraad goedgekeurd.

MILIEU - DEELNAME AAN HET LOKAAL ENERGIE- EN
KLIMAATPACT
De gemeenteraad keurde de deelname aan het lokaal energie- en
klimaatpact goed.
Volgende zitting gemeenteraad: 28 oktober om 19.30 u.

De gemeenteraadszittingen gaan door in de Raadzaal van het gemeentehuis en zijn openbaar. Pers en publiek welkom.

WONEN

Energieloket Zedelgem
Sinds 2017 kunnen de inwoners van

De energiecoach “ontzorgt” op die manier

Inwoners kunnen er terecht voor gratis

Zedelgem terecht bij de energiecoach.

eigenaars, verhuurders en huurders bij het

informatie en begeleiding rond boven

vervangen van ramen, deuren en het plaatsen

vermelde renovaties en bijhorende premies.

van dak- en spouwmuurisolatie.

Deze dienst is volledig gratis en wordt mee

De energiecoach is in dienst van De
Woonwinkel en geeft kosteloos en indivi-

ondersteund door de gemeente Zedelgem.

dueel advies bij het duurzaam en energie-

Ook bij het vervangen van een verwar-

Je dient daarvoor wel een afspraak te

bewust renoveren van jouw woning.

mingsinstallatie kan hij nuttig advies

maken via info@dewoonwinkel.be of bel

William Werbrouck ondersteunt je prak-

verstrekken.

050 250 138.

tisch bij deze renovaties, vraagt offertes op
bij verschillende aannemers en de volgt de

Vanaf november 2021 is er maandelijks

werken op.

iedere vierde dinsdagvoormiddag (9.00u

De Woonwinkel begeleidt je nadien ook bij

tot 12.00u) een loket in het gemeentehuis,

de aanvraag van mogelijke premies.

Pater Amaat Vynckeplein 1 te Zedelgem.
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KORTE BERICHTEN

Vaderlandslievende
Plechtigheden

Plechtigheid Abdij Zevenkerke
Op 13 september ging op het abdijdomein dat zich deels op het grondgebied Zedelgem (Loppem) bevindt de jaarlijkse hulde aan de
gesneuvelden van Wereldoorlogen I en II door. Het Lokaal Bestuur Zedelgem neemt hier een actieve rol op tijdens o.a. de bloemenhulde
op het militaire kerkhof dat op het abdijdomein gelegen is.

Plechtigheid oud-strijders Veldegem
Op Kermisdinsdag 5 oktober ging in Veldegem de Plechtigheid ter Herdenking van de oud-strijders door. In aanwezigheid van het Lokaal
Bestuur, vaandeldragers en vertegenwoordigers vaderlandslievende verenigingen, familie, vrienden en De Belleman ging een misviering
door gevolgd door de Plechtigheid met bloemenhulde. Gemeente Zedelgem houdt de herinnering levendig. Leerlingen van VBS
De Stapsteen namen actief deel aan de bloemenhulde. De Plechtigheid werd muzikaal opgeluisterd door Koninklijke Harmonie Kunst
na Arbeid.

Herdenking Wapenstilstand en Feest van de Dynastie 2021
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In de rubriek ‘Agenda’ in dit Magazine lees je ook over de

Dynastie wordt ook gevierd in de kerk van St.-Elooi De Leeuw. Lees

Plechtigheden die zullen doorgaan in Aartrijke en Zedelgem dorp

meer over het programma van deze plechtigheden in de Agenda

om de Wapenstilstand te vieren en te herdenken. Het Feest van de

van je Zedelgem Magazine.

KORTE BERICHTEN

Activiteitenkalender erkende Zedelgemse verenigingen
Maandelijks worden de activiteiten van Zedelgemse erkende

Gemeentelijke website-kalender

verenigingen in de rubriek ‘Agenda’ achterin Zedelgem Magazine

Een sneller medium is de gemeentelijke website-kalender waar je

gepubliceerd. Dit is een service die de gemeente biedt aan haar

als erkende vereniging je activiteiten kunt laten opnemen.

erkende socio-culturele-sport- en jeugdverenigingen. Als lokale
overheid worden er geen activiteiten of organisaties van louter

Hoe je activiteiten insturen voor publicatie?

commerciële of privé-aard gepubliceerd.

Mail volgende gegevens naar communicatie@zedelgem.be:
Naam activiteit:

Wil je de activiteiten van jouw vereniging
opgenomen zien in het gemeentelijk infoblad
Zedelgem Magazine?

Wanneer (datum en uur):
Waar:
Inschrijvingen (al dan niet verplicht) via:

Het magazine wordt maandelijks uitgegeven, dit betekent dat er
strakke deadlines opgevolgd moeten worden en activiteiten voor
publicatie in de maand december, ingestuurd dienen te worden
tegen 5/11/2021 enzovoort. Telkens een maand op voorhand.

Een organisatie van:
Contact voor vragen:
Prijs: gratis of betalend
eventuele extra info:
+ een passend beeld in voldoende hoge resolutie meesturen!

AGENDA

7 november

12.00u.: optocht naar zaal brouwerij De Leeuw

straat Zedelgem

12.15u.: receptie

Kostprijs: VIP: €40 (inclusief maaltijd om
18.00 u. in Spes Nostra)

Kostprijs: deelname gratis
Info en inschrijven: gregory.bolle@telenet.be

Cat 1: €25
Info en inschrijven: 0494 11 87 81
lenteconcert.zedelgem@telenet.be

7 november
11 november
Plechtigheid ter gelegenheid van
Wapenstilstand in Aartrijke
Nationale Strijdersbond Afdeling AARTRIJKE
en basisschool De Fonkel nodigen uit om
deel te nemen aan de jaarlijkse plechtigheid
ter gelegenheid van Wapenstilstand. Dit
evenement wordt georganiseerd i.s.m. met
gemeente Zedelgem.
Herfstconcert met Willem Vermandere
Wanneer: zondag 7 november 2021

Plechtigheid ter gelegenheid van Wapen

Waar: ontvangst in zaal brouwerij de Leeuw,

Op zondag 7 november geeft Willem

stilstand in Zedelgem dorp

Engelstraat, Aartrijke

Vermandere een herfstconcert in de Sint-

Programma:

Elooikerk, en dit t.v.v. Spes Nostra. Een unieke

Vaderlandslievende vereniging ‘De Vader

9.00 u.: ontvangst met koffie in zaal brouwerij

belevenis die je met een warm gevoel zal

landerkes. Zedelgem Herdenkt’ nodigt uit

de Leeuw

achterlaten. Een must voor jong en oud!

om deel te nemen aan de jaarlijkse plechtig
heid ter gelegenheid van Wapenstilstand.

10.10u.: optocht naar de Sint-Andreaskerk
10.30u.: eredienst i.s.m. basisschool De Fonkel

Wanneer: Zondag 7 november om 20.00 u.

Dit evenement wordt georganiseerd i.s.m.

11.30u: optocht naar ereperk Aartrijke

(deuren open om 19.15 u.)

met gemeente Zedelgem.

11.45u: herdenking i.s.m. basisschool De Fonkel

Waar: Parochiekerk Sint-Elooi, Sint-Elooi
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AGENDA

Wanneer: donderdag 11 november 2021
Waar: verzamelen onder de luifel aan zijkant

Koninklijke Harmonie Kunst en Vermaak

17 november

Zedelgem. Na afloop biedt de gemeente een

gemeentehuis Zedelgem om 10u.

drink aan in de kerk.

Programma:

Wanneer: zaterdag 20 november 2021 om

10.00u.: samenkomst aan gemeentehuis,

16.30u.

korte

Waar: kerk SINT-ELIGIUS, De Leeuw Zedelgem

optocht

voorafgegaan

door

Koninklijke Harmonie ‘Kunst en Vermaak’

Kostprijs: gratis

10.30u.: eucharistieviering in de Sint-

Inschrijven: niet nodig

Laurentiuskerk, opgeluisterd door koor

Info: communicatie@zedelgem.be

‘Adveniat’
11.15u.: bloemenhulde aan graven Britse

26 november

gesneuvelden, bloemenhulde en naam
afroeping aan Belgische oorlogsmonument
gevolgd door optocht door dorpskern onder
begeleiding van de Harmonie naar gemeenschapscentrum De Braambeier.
Kostprijs: deelname aan de plechtigheid
gratis
Info en inschrijven (voor de maaltijd na de
plechtigheid): vaderlanderkes.zedelgem@
gmail.com

Voordracht: Zeg niet zomaar “dementie”
Dementie, vaak een onbegrepen ziekte.
Mensen met dementie ervaren onbegrip,
voelen zich eenzaam. Hun mogelijkheden
en sterktes worden niet meer gezien. Met
deze info-avond willen we stilstaan bij wat
dementie precies is, en hoe we mensen met
dementie kunnen benaderen en helpen om
van hun dagen nog mooie dagen te maken.
Ouderenpsychiater dr. Lieve Lemey staat

11 november

Jubileumconcert harmonie
Kunst Na Arbeid
Op donderdag 11 november 2021 brengt
Harmonie KNA hun 33ste ‘Lente’-concert:
KNA en BSP on stage! Het wordt een specia-

klaar met haar ervaringen, informatie en
antwoorden op al jouw vragen.
Wanneer: Woensdag 17 november 2021 om
19.00 u.
Waar: Bistro WZC Klaverveld
Kostprijs: 5 euro per persoon
Inschrijven: jelle.demilde@zwz.be of
050 82 66 36

deel van het concert. Daarna komen de man-

Coeman - De totstandkoming'
‘De Vaderlanderkes. Zedelgem Herdenkt!’
organiseert de herdenking van Wapen
stilstand 2021 in Zedelgem dorp rond de
familie Coeman en levert o.a. een herdenkingsbrochure met informatie geschiedenis
en beeldmateriaal waar geïnteresseerden
van zullen smullen. De herdenkingsbrochure
wordt nader toegelicht tijdens een lezing.
Wanneer: vrijdag 26 november 2021 om
19u.
Waar: polyvalente zaal Brouwerij De Leeuw
in Aartrijke
Inschrijven: is niet nodig

le editie ter gelegenheid van onze 75+1ste
verjaardag. De harmonie verzorgt het eerste

Voordracht 'Herdenkingsbrochure familie

20 november

Organisator: 'De Vaderlanderkes. Zedelgem
herdenkt!’
Contact: vaderlanderkes.zedelgem@

nen van Bruges Swan Patrol hen

gmail.com

vervoegen, het meest rockende politiekorps

Kostprijs: gratis

van Brugge. Ze brengen covers van de jaren
60 tot heden. Aansluitend is er een receptie,

26 en 27 november

aangeboden door het gemeentebestuur.

4 en 5 december
Waar: Sporthal "De Bosserij", Acaciastraat
31A, Veldegem

Toneelstuk 'Martha & Mathilda'

Wanneer: donderdag 11 november om
19.00 u.
Kostprijs:
VVK: €8 - te verkrijgen bij de bestuursleden
of online reserveren en betalen via
www.knaveldegem.be/jubileumconcert/
ADD: €10
Meer info: www.knaveldegem.be/
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Gezinsbond Aartrijke brengt het toneelstuk
Gemeentelijke Plechtigheid,

'Martha & Mathilda' van auteur Pol Anrys in

TE DEUM n.a.v. de KONINGSDAG of

regie van Bert Vincent en regie-assistentie

FEEST VAN DE DYNASTIE

van Sandy Van Brabander. Deze komedie
wordt opgevoerd door een gelegenheids-

De muzikale opluistering van de misviering

gezelschap bestaande uit lokale amateur-

en plechtigheid in de kerk gebeurt door

toneelspelers.

AGENDA

Speeldata:

Na haar succesvolle debuutbundel 'een

Vrijdag 26 November 2021 om 20u00

vorm van zwijgen' is Ann poëzie blijven

Zaterdag 27 November 2021 om 20u00

schrijven. In haar eigen stijl brengt de dichter

Zaterdag 4 December 2021 om 20u00

toegankelijke poëzie over onderwerpen die

Zondag 5 December 2021 om 15u00

ons allemaal na aan het hart liggen. "Een

Waar: LDC Jonkhove, Aartrijksestraat 9,

visie naar toen en een blik naar hier. Een kijk

Aartrijke

naar anders."

Kostprijs: €10

Iedereen is welkom!

Meer info: www.anndewulf.be

Tickets en info: www.aartrijke.gezinsbond.be
Wanneer: Zondag 28 november 2021 om
16.00 u.

28 november

Waar: Brouwerij De Leeuw, Engelstraat 7
Aartrijke
Inschrijven: stuur een mailtje vóór 25/11

Ann Dewulf presenteert haar 2de dicht-

naar ann.dwlf@gmail.com met vermelding

bundel

van het aantal personen.

IN MEMORIAM

Laatste burgemeester van Loppem en ereschepen

Wilfried Verhaeghe
overleden

De heer Wilfried Verhaeghe is overleden. Het Lokaal Bestuur Zedelgem maakt haar
oprechte blijken van deelneming over in de rouw die de echtgenote, kinderen, familie
en vrienden van Wilfried Verhaeghe treft. De gemeente betuigt haar medeleven,
samen met haar inwoners.
De heer Wilfried Verhaeghe was onder meer (de laatste) burgemeester van Loppem,
schepen van groot-Zedelgem en raadslid:
• Burgemeester van Loppem van 1975 tot 1976
• Schepen groot-Zedelgem van 1977 tot 1983
• Raadslid groot-Zedelgem van 1983 tot 1989
• Schepen groot-Zedelgem van 1989 tot 1995
• Raadslid groot -Zedelgem van 1995 tot 2001
Hij is ere-schepen van groot-Zedelgem.
De uitvaart vond plaats op vrijdag 15 oktober 2021 in de Sint-Martinuskerk in Loppem.
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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 - 17.00 u.

Woensdag

08.30 - 13.00 u.

14.00 - 17.00 u.

Vrijdag

10.00 - 12.00 u.

14.00 - 17.00 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

Van oktober t.e.m. februari gesloten om 17.00 u.

050 81 44 14

Vanaf maart terug open tot 18.00 u.

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

