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IN DE KIJKER

Corona nog niet voorbij:

Draag zorg voor elkaar,
we hebben elkaar nodig
Er is terug een algemene mondmaskerplicht van toepassing in alle openbare
gebouwen.

Om de actuele voorzorgsmaatregelen van
het Overlegcomité te kennen, kan je terecht
op de gemeentelijke website onder de
coronawebstek https://www.zedelgem.be/
corona. Onderaan de pagina vind je onder
andere ook als bijlagen de meest recente
FAQ’s (vragen en antwoorden over de
actuele coronamaatregelen) voor de organisatie van evenementen en van het
Federaal Comité voor de Coördinatie
(COFECO). Ook op de website van het
nationaal crisiscentrum vind je correcte
info: https://crisiscentrum.be/nl. Andere
relevante en betrouwbare websites in dit
verband vind je op de coronawebpagina
van de gemeente.
Ben je niet digitaal actief? Bel naar het
gemeentebestuur via 050 288 330.
We helpen je graag verder. Dit telefoonnummer is tevens het nummer van het
vaccinatiecentrum De Groene Meersen,
waar je ook naar mailen kan via vaccinatiecentrum@zedelgem.be

Het respecteren van de basisprincipes blijft nog steeds centraal staan:
• de hygiënemaatregelen (bv. handen wassen, hoest- en nieshygiëne…)
blijven essentieel
• buitenactiviteiten moeten waar mogelijk de voorkeur krijgen
• waar nodig moeten binnenruimtes voldoende worden verlucht
• er moeten extra voorzorgsmaatregelen worden genomen voor mensen die tot een
risicogroep behoren
• de veiligheidsafstand van 1,5 m is de norm, behalve voor de uitzonderingen die
uitdrukkelijk in het koninklijk besluit zijn bepaald. Wie deze veiligheidsafstand niet
kan respecteren, wordt sterk aanbevolen een mondmasker te dragen
Daarnaast blijft het aangewezen om de ‘tien tips’ maximaal toe te passen om voorzichtigheid in de sociale contacten te bewaren:
1. Laat je vaccineren
2. Was regelmatig je handen
3. Ziek of symptomen? Blijf thuis en contacteer je huisarts
4. Test jezelf
5. Kies voor buiten
6. Kleiner is fijner. Een groep van vijf is veiliger dan een groep van vijftig
7. Iedereen in gezelschap gevaccineerd? De mondmaskers mogen af
8. Verlucht en ventileer binnenruimtes
9. Hou nog even een veilige afstand
10.Hou het ook op reis veilig
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IN DE KIJKER

Groepsaankoop groene energie provincie West-Vlaanderen:

elektriciteit en gas

De Provincie West-Vlaanderen zorgt via de groepsaankoop groene stroom en gas voor een voordelig energiecontract. Hoe meer deelnemers, hoe groter de besparing kan zijn. Doe ook mee, want samen krijgen we goede
prijzen!
Schrijf je gratis en vrijblijvend in voor de groepsaankoop groene stroom en gas. Provincie West-Vlaanderen
bezorgt je een persoonlijk voorstel.
Het succes van de groepsaankopen is ook de Vlaamse Regulator

Inschrijven

van de Elektriciteits- en Gasmarkt (VREG) niet ontgaan. In hun

Inschrijven kan vanaf december 2021 tot en met 8 februari 2022.

recente studie over groepsaankopen vinden we o.a. volgende

Op 25 februari 2022 krijg je een persoonlijk voorstel, dan zie je

conclusies:

meteen hoeveel je kan besparen.

• Door de krachten te bundelen en in groep over te stappen, kunnen

Het voorstel aanvaarden kan tot en met eind maart 2022.

ze betere prijzen afdwingen van de energieleveranciers.
Hulp nodig bij de inschrijving?
• De aangeboden prijzen bij groepsaankopen zijn gemiddeld
gezien zeker interessant.

Het team van De Woonwinkel helpt je
graag verder. Je kan De Woonwinkel
bereiken tijdens de kantooruren op het

• Groepsaankopen voor energie zijn in Vlaanderen al jaren

nummer 050 250 138.

ingeburgerd. Ze zijn een eenvoudige en laagdrempelige manier
voor consumenten om over te stappen naar een andere

Indien je telefonisch niet verder geholpen kan worden dan kan

leverancier.

je een afspraak maken. Dit op vrijdagvoormiddag 14 of 21 januari
2022 in het loket van De Woonwinkel in het gemeentehuis van

• Groepsaankopen bereiken een groot publiek en dragen zo bij

Zedelgem.

aan de sensibilisering van afnemers in de complexe energiemarkt.

Niet te vergeten: zorg alvast dat je jouw laatste jaarlijkse
afrekening bij de hand hebt.

Meer info en inschrijven via
https://westvlaanderen.ichoosr.com/west-vlaanderen/home
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IN DE KIJKER

Nieuwe GFT-ophaling
vanaf 1 januari 2022:
tot 35% minder restafval
Tot nog toe werd ons restafval verbrand en omgezet in groene
elektriciteit en warmte. Dat is goed, maar het kan nog beter,
daarom zullen we vanaf 1 januari 2022 groente-, fruit-, en
tuinafval (GFT) in aparte zakjes ophalen. Dat GFT kan worden
gecomposteerd of vergist, om op die manier compost, biogas,
en/of elektriciteit te maken.
GFT-afval is keuken- en kleine hoeveelheden tuinafval dat

BIBLIOTHEEK

De hoofdbibliotheek is gesloten op:
vrijdag 24/12/2021
zaterdag 25/12/2021
vrijdag 31/12/2021
zaterdag 1/01/2022

De uitleenposten zijn gesloten op:
zaterdag 25/12/2021 en zaterdag 1/01/2022.

afkomstig is van het gescheiden ingezamelde organische deel
van het huishoudelijk afval. Het omvat composteerbaar
keukenafval, dus ook vlees- en visresten, bereide etenswaren
enz. en kleine hoeveelheden tuinafval dat bestaat uit niet-houtig,
fijn materiaal. Het kan perfect gerecycleerd worden door de
verwerking tot compost. Een goede scheiding is wel nood
zakelijk voor het verkrijgen van een goed eindproduct.

Spelletjesvoormiddag
i.s.m. Spelen op Zolder
Zaterdag 4 december 2021

Het GFT-afval maakt een aanzienlijk deel uit van de totale
hoeveelheid huisvuil. Uit ervaring met andere steden en

Op 6 oktober 2021 vond een eerste spelmoment plaats in de

gemeenten weten we dat we zo tot 35% van ons restafval als

bibliotheek van Zedelgem, begeleid door de spellenclub Spelen

GFT kunnen inzamelen.

op Zolder. Er werd lustig gegooid met de dobbelsteen, stapjes
vooruit en achteruit gezet, een nieuw spel geleerd…

De GFT-zakken zullen wekelijks worden opgehaald, samen
met het restafval, in een speciaal uitgeruste vuilniswagen met

Na een succesvolle eerste editie nodigen we jullie graag uit

twee afzonderlijke laadruimtes. De GFT-zakken zijn beschik-

voor een tweede spelmoment, dit keer op zaterdagvoormiddag.

baar in drie verschillende formaten: 15L, 30L & 40L.

Kom zeker eens langs om samen met familie of vrienden een
spelletje te spelen. Iedereen vanaf 4 jaar is welkom. Gelieve

De huidige selectieve inzamelingen voor tuinafval en snoei-

jonge kinderen wel te begeleiden (er is geen opvang voorzien).

hout blijven onverminderd bestaan.
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. Dit spelmoment is gratis en vooraf
inschrijven is niet nodig. Kom je ook?

ARCHIEF

Bibliotheek Zedelgem - 9.30u. tot 12.30u. - gratis - 050 208
008 - bibliotheek@zedelgem.be

Tussen kerst- en nieuwjaar zal de dienst
archief gesloten zijn vanaf maandag
27/12 tot en met vrijdag 31/12/2021.
Er kunnen in deze periode bijgevolg geen
afspraken gemaakt worden om de leeszaal van het archief te bezoeken.
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BIBLIOTHEEK

Workshop Stop-motion
Woensdag 8 december 2021

Ben je tussen 8 en 10 jaar en gebeten door technologie? Kom dan zeker naar onze
workshop Stop-motion. Door verschillende foto’s te nemen en die snel na elkaar af
te spelen, lijkt het alsof de objecten bewegen en maak je dus je eigen film.
In de workshop ga je aan de slag met een reeks gratis apps zodat je na de vorming
ook thuis nog verder kan experimenteren.

Luisteroortjes
Zaterdag 4 december 2021

Schrijf je snel in want het aantal plaatsen is beperkt (max. 20 deelnemers).
Bibliotheek Zedelgem - 14u. tot 17u. - 2,50€ - inschrijven tot 1 december via
bibliotheek@zedelgem.be of 050 208 008 of aan de balie van de bib

Luister je graag naar een leuk verhaal? Elke
eerste zaterdag van de maand verwelkomen
we kleuters van 3 tot 6 jaar heel graag in
onze bibliotheek voor onze ‘luisteroortjes’.
We laten elke maand een ander thema aan
bod komen. Op 4 december is het thema
‘Verhaaltjes voor het slapen’. Vooraf
inschrijven is niet nodig.
Bibliotheek Zedelgem - 11u. tot 12u.
gratis - 050 208 008
bibliotheek@zedelgem.be
van 3 tot 6 jaar

Lezing

Eenzaamheid

i.s.m. LDC De Braambeier in het kader van het maandthema eenzaamheid
Dinsdag 14 december 2021
Tijdens deze lezing praat Leslie Hodge van

niet hoe ernstig de gevolgen van langdurige

Strong Mind (praktijk voor psychotherapie,

eenzaamheid kunnen zijn. Hodge praat

begeleiding en coaching) over eenzaam-

over de gevolgen en de oorzaken van een-

heid in Vlaanderen. Iedereen krijgt wel eens

zaamheid. Waarom kampen zoveel mensen

met eenzaamheid te maken, zowel ouderen

vandaag met eenzaamheid? Maar vooral,

als jongeren. Uit recent onderzoek blijkt

wat kan je doen om die eenzaamheid aan

dat bijna de helft van alle Belgen zich soms

te pakken?

tot altijd eenzaam voelt. Maar velen weten
Bibliotheek Zedelgem - 19u. - 3,00€ - inschrijven tot 7 december via
bibliotheek@zedelgem.be of 050 208 008 of de.braambeier@zedelgem.be
of 050 252 240
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Kinderfilm in
de bib:
Luca
Woensdag
29 december 2021

Gezelschapsspelen
gezocht

De film ‘Luca’ speelt zich af in een klein
stadje aan de Italiaanse Rivièra en gaat
over een jongen die een onvergetelijke
zomer beleeft, met gelato, pasta en
eindeloze ritjes op de scooter. Luca
deelt zijn avonturen met zijn nieuwe

Vanaf voorjaar 2022 worden er op woensdag spelnamiddagen georganiseerd in de

beste vriend Alberto, maar hun plezier

hoofdbibliotheek. Hiervoor verzamelde de bibliotheek ondertussen al heel wat spel-

wordt bedreigd door een groot geheim:

letjes, met dank aan de gulle giften van personeel, inwoners en spellenclub Spelen

ze zijn namelijk zeemonsters uit een

op Zolder. Maar oude, nog volledige en bruikbare spellen zijn nog steeds welkom! Nu

andere wereld, onder het wateropper-

de Sint weer in het land is met nieuw speelgoed, is dit het ideale moment om de

vlak.

zolder of die kasten eens op te ruimen. We zijn blij met allerlei soorten spelen, zowel
voor jong als oud. Heb je dus zelf nog spelletjes in goede staat maar speel je er niet

Voor kinderen vanaf 6 jaar.

meer mee? Breng ze dan zeker binnen in de hoofdbibliotheek of de uitleenposten. Dit
kan nog tot eind 2021. En dan krijgen ze volgend jaar misschien een nieuw leven tijdens

Bibliotheek Zedelgem - 14u. - €3,00

onze spelletjesnamiddagen.

- inschrijven tot 22 december via

Kerstworkshop
Foam Clay

bibliotheek@zedelgem.be of
050 208 008 of aan de balie van de
bib

i.s.m. Feeërieke

Woensdag 15 december 2021

Zijn je kerstballen ouderwets geworden of

Het aantal plaatsen is beperkt (max. 35

hang je graag iets nieuws in de kerstboom?

deelnemers), schrijf je dus snel in!

Kom dan naar onze kerstworkshop Foam
Clay voor kinderen van 4 tot 7 jaar. Elk kind

Bibliotheek Zedelgem - 14u. tot 16u. -

kan een 10-tal kerstfiguren (gemaakt uit

2,50€ - inschrijven tot 8 december via

MDF) bekleden met Foam Clay (zelfharden-

b ib li ot h e e k @ze d e lge m . b e

de boetseerklei) en versieren met parels.

050 208 008 of aan de balie van de bib

of
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HÈHÈ - JAN DE WILDE

BLAGOVESTKOOR
19 december 2021
17u.

4 december 2021 - 20u.

Het orthodoxe Blagovestkoor uit Riga

Jan De Wilde is een kleinkunsticoon. Hij werd het in 1965 en hij is het ook nog in 2021. Moeiteloos

Brandavs, werd opgericht eind de jaren ‘80

behield hij zijn status, dankzij liedjes die tot onze culturele ziel zijn gaan behoren: ‘Joke’,

met als doel het rijke erfgoed aan religieuze

‘Een vrolijk lentelied’, ‘Walter’, ‘Hèhè’, ‘Eerste sneeuw’, ‘Fanfare van honger en dorst’…

Russische muziek te vertolken. Hun naam

(Letland) en geleid door Aleksander

ontleenden ze aan het oude Russische lemma
Zijne Aaigemse Hoogheid speelde de voorbije vijf seizoenen zo’n 125 concerten. Onder de

voor ‘belletje’ dat het begin van de ere-

titel ‘Dag meneer De Wilde’ verschenen ook een box met 3 cd’s en een biografie. De 75ste

dienst of in figuurlijke betekenis ‘het goede

verjaardag van ‘onze bard’ - op 1 januari 2019 - werd passend gevierd op Canvas met een

nieuws’ aankondigt.

warme TV-documentaire.
De erkenning van dit koor werd al gauw een
Hij lijkt bezig aan een never ending tour, Bob Dylan achterna. Alleen heeft Jan de concerten

feit, dankzij de vele internationale festivals

niet nodig om zijn alimentatie-schulden te betalen. Maar speelt hij… omdat het plezant is.

en muziekwedstrijden waaraan ze deel

Dankbaar voor wat hij het beste kan, het liefste doet en de kansen die hij krijgt om volop zijn

namen. In België zijn de zangers graag

Zevende Jeugd te beleven.

geziene gasten en waren ze zelfs al te gast
op het festival van Dranouter (1998). Ook

Ook in 2021 staat hij ‘ongegeneerd’ op het podium. Witgallig zilvergrijs. Onnavolgbaar grappig

hun vele samenwerkingen met bekende

maar bovenal muzikaal ijzersterk. Met het beste uit wat hij ooit op plaat zette én met pareltjes

solisten, koren en componisten droegen bij

uit zijn eerste jaren.

tot hun erkenning.

Dertig jaar na zijn meest succesvolle album ‘Hèhè’ en vijftig jaar na zijn cultsingle ‘Joke’ is hij

In 2017 verscheen hun zevende album ter

samen met zijn vrienden meer dan ooit klaar voor nog een hartverwarmend concert.

gelegenheid van hun 25-jarig bestaan.
Dit concert vindt plaats in de kerk van de

Met: Jan De Wilde (zang/gitaar/mondharmonica), Eddy Peremans (gitaar), Kries Roose (toetsen),

priorij van Bethanië. Er zijn geen genum-

Jo Soetaert (drums), Mario Vermandel (bass/contrabas) en Liesbeth De Lombaert (altviool).

merde zitplaatsen.

Prijzen

Prijzen

Standaard

19,00 EUR

Standaard

15,00 EUR

+65, PlusPas

17,50 EUR

+65, PlusPas

13,50 EUR

-26

14,00 EUR

-26

10,00 EUR

Tickets en info: www.zedelgem.be/tickets - tickets@zedelgem.be – 050 288 330 of aan de onthaalbalie van het gemeentehuis tijdens
de openingsuren.
Houd er rekening mee dat het dragen van een mondmasker opnieuw verplicht is in openbare gebouwen (update maatregelen
Overlegcomité met ingang van 29/10/2021). Vergeet dus je mondmasker niet als je een cultuurvoorstelling wenst bij te wonen.
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JEUGD

JEUGD

Sinterklaaszoektocht
nog tot en met 5 december 2021

Bericht aan alle kinderen,
Sinterklaas heeft een probleem. Hij is zijn gekke Pieten kwijt en daarom heeft hij hulppieten nodig om mee
te helpen zoeken...
Hoe meer hulppieten bij ‘Team Zoekpiet’, hoe sneller we die ondeugende sloebers terugvinden.
Kom jij ook ons team versterken?

Hoe kan je deelnemen?

Je haalt je hulppieten-pakket op in de bibliotheek tijdens de openingsuren.
Daarin zit alles wat je nodig hebt om op pad te gaan en ‘Team Zoekpiet’ te versterken.
(Zolang de voorraad strekt).

Waar vindt de zoektocht plaats?

Op het domein De Groene Meersen: Stadionlaan 48 , 8210 Zedelgem

Voor wie?

Voor alle groot-Zedelgemse kinderen van 2 t.e.m. 10 jaar (geboren 1/01/2011 t.e.m. 31/12/2019)
Voor meer info contacteer de gemeentelijke jeugddienst: mail naar jeugd@zedelgem.be of bel 050 28 86 02.
9
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© Illustratie uit het prentenboek Sinterklaas gaat naar Sjinka Poenka van Kathleen Amant - www.amant.be

DE GROTE
SINTERKLAASZOEKTOCHT

JEUGD

Kom tijdens de blok studeren
in het jeugdcentrum

Zoek je een stille ruimte om te studeren tijdens de kerstvakantie of
tijdens de blokperiode in januari? Reserveer dan jouw plaats via
reservaties.zedelgem.be/Tickets.aspx.
Vanaf de kerstvakantie is er in het jeugdcentrum ruimte voor een 30-tal
studenten. Je kan vanaf maandag 27/12/2021 tot en met vrijdag 28/01/2022
in het jeugdcentrum terecht tijdens weekdagen van 8u. tot 18u.
De jeugddienst en jeugdraad zorgen tijdens het studeren voor een toffe
break-out met wat fruit, soep of een streepje muziek en met gans de
gemeente duimen wij mee!
Alle praktische informatie over de studeerruimtes vind je via
www.zedelgem.be/studeerruimtes.
Nog vragen?
Contacteer de jeugddienst via jeugd@zedelgem.be of bel 050 28 86 02.

LOKALE ECONOMIE

Gemeentebestuur Zedelgem ondersteunt

eindejaarsactie lokale handelaars
674978H0 - E11 Ed : 298/SKT CMYK 11-08-20 10u49 PRO2 VTW:STEFAAN AMEEL

Bonnenkrant met kortingsacties lokale handelaars

Bonnenkrant

De lokale handelaars van de 5 handelskernen en gemeentebestuur Zedelgem
slaan de handen in elkaar om de Zedelgemnaar in elke deelgemeente aan
te sporen lokaal te kopen bij een winkelier van hier. Vorig jaar, in volle
coronacrisis, lanceerde de gemeente de lokale Bonnenkrant waar tientallen
handelaars hebben aan deelgenomen door een kortingsactie voor de
inwoners te bieden, dit jaar nemen de handelsverenigingen Loppemse
commercianten, Unizo Aartrijke, Ondernemend Veldegem, Zedelgemse
dorpscommerçanten en Leeuwse commerçanten het heft in eigen handen
en dit kunnen ze doen dankzij de steun van het gemeentebestuur:
“De Bonnenkrant was een succes, onze handelaars zijn er enthousiast over
en dat ze nu opnieuw kortingsacties willen aanbieden, verdient de steun van
het gemeentebestuur. Handelaar en consument verenigen, dat is een doelstelling van ons beleid op het vlak van lokale economie”. zegt schepen van
lokale economie Ann Devriendt.

Ga op ontdekking
bij je lokale handelaar…

DB674978H0

Koop Lokaal
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MILIEU

Plant jij vandaag mee
aan de bossen
van morgen?
Meer dan ooit hebben we nood aan meer bos: voor ontspanning,

Waar?

een gezonde(re) leefomgeving, voor onze biodiversiteit en in de

Gemeentehuis Zedelgem, Pater Amaat Vynckeplein 1.

strijd tegen klimaatverandering. Nieuwe bossen hebben zowel aan
ons als onze (klein)kinderen veel te bieden.
Je speelt met het idee om een eigen bos aan te planten? Super!
Leuk om te weten! Vermoedelijk komen ook heel wat vragen bij je
op? De Bosgroep Houtland kan je initiatief adviseren en ondersteunen.

Interesse?
Wees welkom op de infoavond rond bebossing i.s.m. het gemeentebestuur van Zedelgem.Wanneer? Donderdag 9/12/2021 om 20u.

12

Meer info:
Bel 0497/31.94.32
of mail naar miguel.depoortere@west-vlaanderen.be
www.bosgroepen.be/houtland
Facebook: West-Vlaamse bosgroepen

MILIEU

SPORT

Sluitingsdagen zwembad & sportcentrum
De Groene Meersen in de maand december
Tijdens de eindejaarsperiode is het zwembad gesloten

Houtig erfgoed:

wat is het en waarom is het van
belang?

vanaf vrijdag 24/12/2021 tot en met zondag 9/01/2022.
De overige sportaccommodatie op site
De Groene Meersen zal gesloten zijn op:
24/12/2021

31/12/2021

25/12/2021

01/01/2022

26/12/2021

Wat is houtig erfgoed?
Houtig erfgoed is een waaierterm voor alle houtige beplantingen
die een cultuurhistorische waarde hebben. Ze leggen de link tussen
natuurwaarde en menselijke gebruiken. Enkele voorbeelden hiervan zijn welkomstbomen aan de ingang van erven, doornige hagen
die gebruikt werden als veekering, boomgaarden als bron van
voeding en schoonheid… In veel gevallen gaat het ook om oude
beplantingen met hoge ecologische waarde. Op heden is dit houtig
erfgoed amper in kaart gebracht. Dit vormt een probleem, gezien
deze aanplantingen daardoor soms niet het onderhoud en erkenning krijgen die ze verdienen.
Een project vanuit de Europese Unie maakt er werk van om dit
houtig erfgoed in kaart te brengen. Hiervoor werken we met een
groep vrijwilligers. Ze trekken alleen of in groep Zedelgem rond
op zoek naar houtig erfgoed. Mogelijk kom je ze dus wel eens tegen
terwijl ze foto’s van bijzondere bomen of heggen trekken en hier
documentatie rond invullen.

Waarom is dit inventariseren van belang?

De Zedelgemse Sportprijzen
De sportraad en sportdienst doen een warme oproep om

De inventarisatie van het houtig erfgoed is in eerste instantie van

Zedelgemse sporters en sportverenigingen voor te dragen voor

belang om vast te leggen op welke manieren planten vroeger gebruikt

de Zedelgemse sportprijzen. Het wordt geen uitreiking van de

werden. Anderzijds dient de inventarisatie als een middel om te

Zedelgemse sportprijzen zoals de voorbije jaren, maar we willen

sensibiliseren. Houtig erfgoed heeft geen bijzondere bescherming

de mooie resultaten van onze lokale sportclubs en individuele

ten opzichte van andere bomen of hagen. Het behouden en

sporters gepast belonen. Er worden diverse sportprijzen uitgereikt

onderhouden van dit erfgoed hangt dus volledig af van de welwil-

zoals sportman, sportvrouw, sportbelofte van het jaar. Daarnaast

lendheid van de eigenaar.

worden ook kampioenenploegen in de bloemetjes gezet.

De inventarisatie heeft dus ook als doel om de eigenaar bewust te

Leverde jij, jouw ploeg, iemand die je kent of jouw sportclub het

maken van het unieke, stilaan zeldzame karakter van het houtige

voorbije jaar een bijzondere prestatie? Schrijf dan jouw kandidaat,

erfgoed op hun grond. We hopen op het scheppen van een draag-

samen met een overzicht van de prestaties, foto’s, motivering

vlak van een groep trotse eigenaars die met plezier zorg dragen

enzovoort, in voor de Zedelgemse sportprijzen 2021 en dit tegen

voor deze unieke beplantingen.

woensdag 19 januari 2022.
Inschrijven via sport@zedelgem.be.
Vermeld zeker ook de contactgegevens van jouw kandidaat.
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SPORT

Sportlessen voor volwassenen
tweede trimester

Vanaf maandag 10 januari organiseert de sportdienst terug verschillende cursussen voor volwassenen, telkens onder begeleiding

AANBOD

van ervaren lesgevers. Van figuurtraining en dance mix tot

Dagsporten

seniorensport en aquarobics. Iedereen vanaf 18 jaar is welkom!

Maandag

van 9.30u. tot 10.30u.

Tijdens vakantieperiodes en op officiële feestdagen is er geen les.
Dinsdag

Fitheidsturnen 55+ (Jonkhove)
van 14u. tot 15u.

Inschrijven en betalen voor de cursussen tweede trimester

Fitheidsturnen 55+ (De Bosserij)

gebeuren online via inschrijvingen.zedelgem.be en kan vanaf
15 december 2021.

Conditiegym

van 15.30u. tot 16.30u.
Donderdag

Fitnastiek

Heb je problemen bij het inschrijven? Contacteer de medewerkers

van 9.30u. tot 10.30u.

van de sportdienst, ze helpen je graag verder. Bel 050 288 602 op

Fitheidsturnen 55+

vrijdag 17/12 van 10u. – 12u. en van 13.30u. – 15.30u. of mail naar

van 14.15u. tot 15.15u.

sport@zedelgem.be
Avondsporten

KOSTPRIJS

Maandag

Dance Mix

• Dagsporten: 11 euro voor het 2 trimester

van 19.15u. tot 20.15u.

• Avondsporten: 30 euro voor het 2de trimester

Figuurtraining

de

• Aqua: 40 euro voor het 2 trimester
de

van 20.15u. tot 21.15u.
Woensdag

Stretching voor dames
van 20u. tot 21u.

Donderdag

Aquajogging
van 19u. tot 20u.
Aquarobics
van 20u. tot 21u.
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VEILIGHEID

Veilig online shoppen
Welke webwinkels zijn betrouwbaar? Hoe kan je in alle veiligheid online shoppen? Opgelet wanneer je online wil
shoppen! Het internet is een vrij anoniem platform waar fraudeurs vrij spel hebben.
Politiezone Het Houtsche biedt daarom volgende tips, maar gemeente Zedelgem roept op om bij de lokale
handelaars te shoppen, winkel hier ‘live’ en geniet van een kwaliteitsvolle en persoonlijke service.
1. Beveilig je internetverbinding
Installeer een antivirus.
Vermijd om betalingen te doen via een publiek gratis wifinetwerk.
2. Kies voor bekende websites
Opteer voor websites die goed gekend zijn.
3. Leeft de webwinkel de reglementering na?
Webwinkels moeten onder andere duidelijke en nauwkeurige

blijkt dat je niet veilig online geshopt hebt. Bij de meeste
kredietkaarten zit een verzekering internet-levering.
11. Check hoe de webshop je privacy beschermt
Het is belangrijk om te weten wat de website met jouw gegevens
doet. Soms worden lijsten met contactgegevens namelijk doorverkocht aan anderen.
12. Let op voor e-mails die naar je bankgegevens vragen

informatie geven over: identiteit van verkoper, prijs moet

Als je tijdens het online shoppen een e-mail krijgt met een link

duidelijk zijn, betalingswijze, hoe kan je goederen terugsturen,

waarop je moet klikken om je aankopen te betalen, doe dat

geldigheidsduur van het aanbod...

dan nooit. Veilige webshops handelen je betaling volledig online

4. Controleer of de betaalzone van de website goed beveiligd is
Een beveiligde betaalzone begint met ‘https://’. Wanneer de
beveiliging van je betaling verzekerd is, verschijnt er een hangslot
of een sleutel voor het webadres.
5. Heb je een ontvangstbevestiging van je bestelling ontvangen?

af, in een beveiligde omgeving.
13. Bij fraude
Wanneer je, ondanks al die voorzorgsmaatregelen, toch nog
het slachtoffer wordt van fraude reageer dan snel:
* slachtoffer van consumptiefraude of vermoeden van fraude?

Wanneer je online bestelt, moet de verkoper je onmiddellijk een

contacteer dan het Meldpunt;

ontvangstbevestiging sturen met alle gegevens van je bestelling.

* als je fraude vaststelt met je bankkaartgegevens, blokkeer

6. Controleer regelmatig je rekeninguittreksels

je bankrekening dan snel via

Controleer je rekeninguittreksels minstens éénmaal per week

Card Stop op het nummer 070/344 344 en contacteer je bank

op verdachte bewegingen.

zodat je internetbankieren kan worden afgesloten.

7. Controleer de contactgegevens van de website
Zoek in de eerste plaats naar zaken zoals het e-mailadres,
telefoonnummer en adres van de maatschappelijke zetel.
8. Bekijk wat anderen over de website zeggen
Lees de commentaren en scores van andere klanten op de
website van de winkel. Hou wel in het achterhoofd dat sommige
handelaars zelf beoordelingen toevoegen, om te laten uitschijnen
dat je bij hen veilig online shopt. Wees dus kritisch over wat je
leest.
9. Lees de algemene verkoopsvoorwaarden
Zaken zoals de betaling en de levering tot het terugsturen en
je geld terugkrijgen zijn belangrijk om vooraf te weten wanneer
je veilig online wil shoppen.
10. Kijk na of je verzekerd bent
Dit geeft je een extra zekerheid wanneer ondanks alles achteraf
15

I N D E V RE AI LNIDG HV EA IND D E R A A D

In de rand van de raad
Zitting gemeenteraad van 28 oktober 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.

FINANCIËN
De gemeenteraad nam kennis van de goedkeuring van de gouveneur
van de provincie West-Vlaanderen op 1/10/2021 van de jaarrekening
van de gemeente dienstjaar 2020 zoals vastgesteld in de gemeente

JURIDISCHE ZAKEN

raad van 24/06/2021.

Ingevolge het overlijden van wijlen schepen Geert Verhegge zijn
een aantal nieuwe aanstellingen gebeurd in het schepencollege
en gemeenteraad:

ONDERNEMERSLOKET
De gemeenteraad stelde een toelagereglement vast om

• Charlotte Vermeulen (fractie CD&V-Nieuw) legde de eed af als
nieuwe schepen
• Bart Vergote (fractie CD&V-Nieuw) werd aangesteld als voorzitter van de gemeenteraad
• Ivan Lahousse (fractie Groen) legde de eed af als gemeenteraadslid

Zedelgemse ondernemers te steunen die in het kader van de
coronacrisis kunnen deelnemen aan een begeleidingstraject van
UNIZO.
Volgende zitting gemeenteraad: 25 november om 19.30 u.

• Paul Crutelle (fractie CD&V-Nieuw) legde eveneens de eed af als
gemeenteraadslid.

De gemeenteraadszittingen gaan door in de Raadzaal van het gemeentehuis en zijn openbaar. Pers en publiek welkom.
Er is mondmaskerplicht in alle openbare gebouwen.

WELZIJN

Verbod op vuurwerk
tijdens eindejaarsperiode
Het algemeen politiereglement dat van kracht is sinds 1 oktober
2021 binnen politiezone Het Houtsche verbiedt het afsteken van
vuurwerk. De burgemeester zal voor de overgang van oud naar
nieuw dan ook geen afwijkingen op dit verbod toestaan.
Ook kerstboomverbrandingen en lampionnen, oplaten van
wens- en/of feestballonnen en het gebruik van pyrotechnische
artikelen zijn verboden.
Je kan het algemeen politiereglement nalezen op de gemeentelijke website www.zedelgem.be.
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WELZIJN

Huwelijksjubilarissen!
Dit jaar werden de huwelijksjubilarissen die 50, 60, 65,70 of 75 jaar gehuwd zijn in het gemeentehuis ontvangen
om de geschenken van Zedelgem en bijhorende felicitaties namens de gemeente, te ontvangen
van de burgemeester.
Niet alle genomen foto’s worden hier gepubliceerd en er worden geen namen vermeld.
Alle individuele foto’s van de huwelijksjubilarissen worden aan de betrokkenen zelf bezorgd.
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KORTE BERICHTEN

Reuzeleuke Zomer 2021
afgerond met
reuzeleuke prijzen
De gemeente bood deze zomer een uitgebreid cultuur- en vrijetijdsprogramma aan waarbij onze Zedelgemse Reuzen nooit
ver weg waren.Je kon trouwens in elke deelgemeente een uitgestippelde wandeling maken, met een leuke zoektocht aan
gekoppeld. Uit de enthousiastelingen werden deze gelukkige
winnaars geloot, die elk een mooie prijs mochten ontvangen.

Herdenking
Wapenstilstand
2021
op 7/11 in Aartrijke en
op 11/11 in Zedelgem dorp

Ben jij geïnteresseerd in de lokale NSB-werking
of wil je meewerken met een vaderlandslievende vereniging?
Contacteer voor info vrijblijvend volgende lokale verenigingen:
NSB-afdeling Aartrijke: gregory.bolle@telenet.be

Dé voetbalkenner wint
Zedelgemse cadeaubon

van 200 euro

In samenwerking met Tifogame organiseerde Zedelgem n.a.v.
het EK voetbal een online pronostiek-platform als duwtje in
de rug voor de lokale handelaars, en ook om het EK-gebeuren
voor de inwoners leuk te maken. Wie deelnam aan deze voetbalpronostiek maakte kans op het winnen van mooie prijzen
geschonken door lokale handelaars en de gemeente Zedelgem.
Deelnemen was gratis. Er waren 230 prijzen te winnen bij de
handelaars voor een totale waarde van 6.400 euro, en 10 prijzen
in het algemeen klassement voor een totale waarde van
500 euro.
De gemeente ging op zoek naar dé voetbalkenner van Zedelgem
om zo de hoofdprijs, een Zedelgemse cadeaubon van 200 euro,
uit te reiken. En de hoofdwinnaar is Liesbeth Devos geworden!
Proficiat Liesbeth en geniet van je lokaal shoppen in Zedelgem!
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NSB-Loppem: chris.werbrouck@skynet.be
De Vaderlanderkes ‘Zedelgem Herdenkt’:
vaderlanderkes.zedelgem@gmail.com
Oud-strijders Veldegem: dewittewilfried@skynet.be

AGENDA

dringende interventies, voornamelijk in

4 december

Quizavond T.C. Veldegem

meer landelijke of minder toegankelijke
gebieden. De MUG-Heli krijgt GEEN federale
steun en is daarom afhankelijk van giften
en sponsors. Jouw steun redt levens, en wie
weet misschien ook jouw leven.

19 december

Kerstconcert met Sasha
& Davy

Wanneer: vrijdag 10 en zaterdag 11 december
2021
Waar: huis-aan-huisverkoop in de buurt
Zedelgem Sint-Laurentius
Kostprijs: - Lukken 750g: €8
- Truffels 600g: €10

Tennisclub Veldegem nodigt jullie uit voor
een gezellige avond hersenen pijnigen. Een

Meer info: Steen Christophe

leuke activiteit met vrienden en familie, vol

0498 36 52 51 – christophe.steen@telenet.be

humor, muziek, interessante weetjes en

Wanneer: zaterdag 4 december 2021 19.30 u.
(deuren open om 19.00 u.)

18 december

Kerstmarkt FC Veldegem

Er gaan ook diverse verkoopacties door.
Wil je iets bestellen? Schrijf dan het juiste
bedrag

over

op

rekeningnummer

BE65 6511 6524 8596.
• Cava Flama d'Or aan €10

Waar: Flores, Koningin Astridstraat 29,

• Wijn Borsao rood of wit aan €8

Veldegem

• Gedichtenbundel Katrien Goegebeur aan

Kostprijs: €16 per ploeg

€5

Inschrijven: Stuur een mail naar

Wanneer: Zondag 19 december om 20.00 u.

info@tcveldegem.be. Vermeld zeker de

(deuren open om 19.00 u.)

ploegverantwoordelijke (naam + tel + e-mail)

Waar: Parochiekerk Sint-Elooi, Sint-Elooi

en eventueel de ploegnaam. Het aantal

straat Zedelgem

ploegen is beperkt!

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

________________________________

Cat 1: €25

__________________
10 en 11 december

Huis-aan-huisverkoop
t.v.v. de MUG-Heli

Davy een sfeervol kerstconcert in de SintElooikerk, en dit t.v.v. WZC Klaverveld.

mooie prijzen. Een team mag maximum
4 personen tellen.

Op zondag 19 december geven Sasha &

Info en inschrijven: 0494 11 87 81
kerstconcert.zedelgem@telenet.be
Meer info: www.anndewulf.be
Ho ho ho... Op zaterdag 18 december 2021
organiseert FC Veldegem opnieuw hun
wereldberoemde kerstmarkt! Kom genieten van een gezellige kerstsfeer met eet- en
drankkraampjes in een winterse inkleding
met praattafels, muziek, vuurtjes en kinder
animatie.

Op vrijdag 10 en zaterdag 11 december
organiseert KWB Zedelgem opnieuw hun

Wanneer: zaterdag 18 december 2021

jaarlijkse lukken- en truffelverkoop. De

vanaf 16.00 u.

opbrengst van de actie wordt zoals andere

Waar: terreinen FC Veldegem, Acaciastraat

jaren geschonken aan de MUG-Helikopter.

31B, Veldegem

De verkoop gebeurt huis aan huis in de

Kostprijs: gratis inkom

buurt Zedelgem Sint-Laurentius. Er kan

Inschrijven: niet nodig

enkel cash betaald worden!

Meer info: www.fcveldegem.be
joachim@fcveldegem.be

De MUG-heli is een erkende MUG-dienst
(Mobiele Urgentiegroep) die hulp biedt bij
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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

