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www.zedelgem.be

BIBLIOTHEEK

Luisteroortjes
Zaterdag 5 februari 2022

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’. Hierin laten we elke maand een
ander thema aan bod komen. Op 5 februari is het
thema ‘Vriendjes voor het leven’. Vooraf inschrijven
is niet nodig.
Bibliotheek Zedelgem - 11u. tot 12u. - gratis
050 208 008 - bibliotheek@zedelgem.be
van 3 tot 6 jaar

IN DE KIJKER

Huis-aan-huis ophalingen

De Kringwinkel ‘t rad

Zaterdag 26 februari 2022

Spelletjesvoormiddag
i.s.m. Spelen op Zolder

Onder voorbehoud corona-maatregelen.

Halfjaarlijks organiseert De Kringwinkel ‘t rad in
samenwerking met de gemeente, huis-aan-huis ophalingen van textiel. Een week op voorhand krijgen
alle inwoners hiervoor een enveloppe met een
textielzak in de brievenbus bedeeld.

Op 6 oktober 2021 vond een eerste spelmoment plaats in de bibliotheek van
Zedelgem, begeleid door de spellenclub Spelen op Zolder. Er werd lustig
gegooid met de dobbelsteen, stapjes vooruit en achteruit gezet, een nieuw
spel geleerd,…

Ophaalmomenten 2022

Na een succesvolle eerste editie nodigen we jullie graag uit voor een tweede

• Loppem: donderdag 3 maart

samen met familie of vrienden een spelletje te spelen! Iedereen vanaf 4 jaar

• Veldegem: dinsdag 29 maart

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

• Zedelgem: dinsdag 12 april

Weet je even niet hoe het moet? Geen nood, Spelen op Zolder geeft graag

• Aartrijke: dinsdag 3 mei

de nodige uitleg. Spelplezier dus gegarandeerd voor zowel jong als oud! Dit

spelmoment, dit keer op zaterdagvoormiddag. Kom zeker eens langs om

spelmoment is gratis en vooraf inschrijven is niet nodig. Kom je ook?
En er is nog meer leuk nieuws: vanaf 2 maart kan je elke woensdag van 14u
tot 19u gezelschapsspelletjes komen spelen in de hoofdbibliotheek. Noteer
dit alvast in je agenda en hou zeker Zedelgem Magazine van maart in de
gaten voor meer info over deze spelletjesnamiddagen. We kijken alvast uit
naar jullie komst!
Bibliotheek Zedelgem - 9.30u. tot 12.30u. - gratis - 050 208 008
bibliotheek@zedelgem.be
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C U LT U U R
THEATER

Barbara Sarafian en Lewis – FokkoF
Zaterdag 12 februari 2022

T
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Met kwetsbare bravoure en veel humor

muzikant Lewis zelfverzonnen fado’s zin-

vertelt Barbara Sarafian in FokkoF over de

gen. Dat maakt ons samen stil, dat weet ze,

zonde van het vrouw-zijn. Ze ontleedt haar

daarom staat ze er…

vallen en opstaan. Ze vertoeft maar al te
graag tussen glazen plafond en glazen

20 u. • Jeugdcentrum, domein De Groene

afgrond en vanuit die positie kijkt ze

Meersen • € 15 • www.zedelgem.be/tickets

verwonderd naar de maatstaven en rol

050 288 330 • tickets@zedelgem.be

patronen die ons worden aangepraat.
FokkoF is haar keuze, haar plicht. Ze zal
fluisteren, liefdevol gieren en begeleid door

Familievoorstelling KONTROL
Compagnie KraK

Zondag 27 februari 2022 • GC Jonkhove in Aartrijke
Om 14.30u. en 16u. (de voorstelling duurt 35 minuten)
Voor alle leeftijden
Raphaël reist al jaren de wereld rond met zijn wereldberoemde

Info en tickets: www.zedelgem.be/tickets

act ‘Teatro Pantalones’. Hij wil vooral dat de dingen precies lopen

050 288 330

zoals hij het graag heeft. En als dat niet het geval is, zijn er

tickets@zedelgem.be

fijnzinnige oplossingen en een ontwapenende glimlach. Een
poëtische clownerievoorstelling, groots in zijn kleinheid.
Spel: Dieter “Raphaël” Missiaen
Coach: Ief Gilis (Circo Ripopolo)
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Standaard

7€

Gezinsbond

5,50 €

C U LT U U R

C U LT U U R

Oproep werkgroepen
De gemeente is op zoek naar mensen die willen meewerken in diverse werkgroepen zoals cultuur en toerisme.
Ligt cultuur, kunst of toerisme je nauw aan het hart en heb je zin om je te engageren? Dan is deelnemen aan een
werkgroep misschien iets voor jou…

Wat doet een werkgroep?

hun werken kenbaar te maken bij het publiek, zoals de twee-

Werkgroepen zijn er om de bevolking te betrekken bij het beleid,

jaarlijkse kunstroute pARTcours en de tentoonstelling kunstenaar

zo participeren inwoners ook.

in de kijker.

De werkgroepen hebben geen formele adviesbevoegdheid zoals

• Voor de werkgroep toerisme zoeken we enkele enthousiaste

de cultuurraad, maar zij bereiden wel de adviezen voor. Dit zorgt

mensen die actief zijn in de toeristisch-recreatieve sector, zowel

ervoor dat we niet systematisch moeten vergaderen, maar de

professioneel (bv. toeristisch infopunt, logiesuitbater, …) als

groep samenroepen indien de noodzaak zich voordoet. De werk-

vrijwillig (bv. gidsen) of als vertegenwoordigers van toeristische

groepen komen in de praktijk een viertal keer per jaar samen en

verenigingen.

dat ‘s avonds.
Bij de samenstelling van elke werkgroep streven we naar een
De adviezen gaan via de cultuurraad naar het gemeentebestuur.
Op elke vergadering van de cultuurraad wordt toelichting gegeven
over de voorbije vergaderingen in de werkgroepen.

Diverse werkgroepen
• De werkgroep programmatie zoekt mensen die het cultuur-

twaalftal leden en de nodige diversiteit.

Kandidaten
Wil je je kandidaat stellen of wil je meer info?
De dienst cultuur is bereikbaar via e-mail cultuur@zedelgem.be
of bel 050 288 605.

aanbod van dichtbij volgen. Zij geven advies bij het programma
voorstel voor komend seizoen. De samenkomsten van deze

De dienst toerisme is bereikbaar via e-mail toerisme@zedelgem.be

werkgroep gaan door wanneer het aanbod er is. We komen

of bel 050 301 067.

vooral samen in de wintermaanden.
We krijgen graag je kandidatuur binnen vóór 28 februari 2022.
• Binnen de werkgroep beeldende kunst geven de leden mee
vorm aan initiatieven die kansen bieden aan kunstenaars om

Geef daarbij aan waarom je kiest voor een bepaalde werkgroep:
vanuit welke invalshoek kijk jij naar cultuur/toerisme?
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Waarom

preventieacties
over rijden onder invloed?

Het is absoluut verantwoord en noodzakelijk om mensen via preventieve acties
zoals de BOB-campagne te sensibiliseren over de risico’s van alcohol achter het
stuur. Rijden onder invloed van alcohol speelt immers een doorslaggevende rol
in ongeveer een op de vier dodelijke verkeersongevallen. Maar er zijn niet alleen
de ongevallenstatistieken, ook de negatieve effecten van alcohol op de rij
capaciteiten worden nog al te vaak onderschat.

De invloed van alcohol op ons rijgedrag

WELZIJN

Infopunt Dementie - Chris en Jelle

VEILIGHEID

Infopunt
Dementie
‘Infopunt Dementie’ is een samenwerking van Zorg

• We worden minder oplettend en daardoor merken we een voetganger die

en Welzijn Zedelgem vzw en Woonzorggroep GVO.

oversteekt of een voertuig dat uit een zijstraat komt, later of helemaal niet op.

Alle inwoners van Groot-Zedelgem kunnen er gratis

• Ons gezichtsveld vermindert: we zien alleen wat er recht voor ons (tunnelvisie)

terecht met vragen en/of twijfels rond dementie. Het

en op korte afstand gebeurt, en we kunnen afstanden niet meer juist inschatten.

infopunt werkt ook samen met huisartsen, thuis-

• Onze reflexen verminderen en we reageren trager.

zorgdiensten,... en organiseert vormingsmomenten.

• We worden euforisch, we overschatten onze capaciteiten en nemen daardoor
meer risico’s.

Het infopunt wil er zijn voor mensen met (een
vermoeden van) dementie en hun naaste omgeving.

Ook al voelen we ons niet dronken, al vanaf een alcoholgehalte van 0,5 promille

Professionele zorgverleners kunnen er terecht met

treden deze negatieve effecten op. In dit specifieke geval denken veel chauffeurs,

vragen over het omgaan met hun cliënten.Tenslotte

ten onrechte, dat ze nog perfect in staat zijn om achter het stuur te gaan zitten.

wil het ‘Infopunt Dementie’ zich ook actief inzetten

Ze voelen zich immers niet dronken.

voor alle inwoners en verenigingen.

©Secunews

Een greep uit het aanbod begeleiding
• Psychosociale ondersteuning.
• Info rond de problematiek en/of omgaan met
mensen met dementie.
• Informatie rond het bestaande hulp- en dienst
verleningsaanbod.
• Doorverwijzen naar een gepast zorgaanbod.
• …

Contact
Onthaal WZC Klaverveld (woonzorgcentrum)
Telefoon: 050 826 636
E-mail: infopuntdementie@zwz.be
Wil je op de hoogte blijven van verdere ontwikkelingen
en activiteiten? Stuur dan een mailtje naar
infopuntdementie@zwz.be en ontvang regelmatig
updates of uitnodigingen.
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MILIEU

Donderdag 17 februari is

Dikketruiendag!
Op dikketruiendag besteden we aandacht aan ons klimaat en hoe we actief kunnen
bijdragen aan een beter klimaat. Door een warme trui of thermisch ondergoed aan te
trekken en de verwarming lager te zetten, verminderen we de uitstoot van CO2 en leveren
we inspanningen om de klimaatopwarming op lange termijn aan te pakken. Ook het doven
van de lichten bij het verlaten van een ruimte en het volledig uitschakelen van toestellen
na gebruik zijn acties die hieraan bijdragen.
Maak anderen warm voor #dikketruiendag
Gebruik je trui niet alleen om jezelf warm te houden, maar ook om anderen warm te
maken. Organiseer een doordachte klimaatactie en pak ermee uit op je trui. Zo toon je
wat je doet én inspireer je anderen om je voorbeeld te volgen. Welke slogan je op je trui
zet? Dat kies je helemaal zelf, in functie van je klimaatactie of engagement.

© Henk Rogiers

Meer info op www.dikketruiendag.be

Zedelgem beloont

inspanningen voor natuur en landschap
Heel wat mensen doen inspanningen om de natuur in Zedelgem

heggen, houtkanten, knotwilgen, bomenrijen, hoogstamfruit-

te behouden en te verbeteren. Bovendien betekenen deze inspan-

boomgaard, een amfibieënpoel. Zowel voor aanleg als onderhoud

ningen vaak ook een upgrade voor het landschap. Daarom geeft

geeft de gemeente een subsidie. Je kan jaarlijks tot 300 euro sub-

de gemeente subsidies voor de aanleg en onderhoud van kleine

sidie ontvangen. Let wel: er worden geen tuinen gesubsidieerd.

landschapselementen.

Graag meer groen in het buitengebied?

Indien je graag grondig advies en een beplantingsplan wenst,
kan je informeren bij Regionaal Landschap Houtland, samen

Ben je eigenaar van grond in het landelijke buitengebied, dan kan

met jou bekijkt men wat de mogelijkheden zijn. Telefoneer naar

je op landschappelijk en ecologisch vlak een grote bijdrage leveren

050 407 022 of mail naar info@rlhp.be.

door deze grond in te kleden met streekeigen groen: hagen,
7

VLOETHEMVELD

VLOETHEMVELD

Vloethemveld pakt uit!
Open Erfgoed

De voorbije jaren werkten de verschillende partners binnen het samenwerkingsverband Vloethemveld hard om
het domein verder te ontwikkelen en deels te kunnen openstellen voor het grote publiek. Deze partners zijn het
Agentschap Natuur en Bos, de Vlaamse Landmaatschappij, vzw Vloethemveld en gemeenten Jabbeke en
Zedelgem.
Midden het jaar 2021 werd Vloethemveld dan ook erkend door de Vlaamse Overheid als ‘Open Erfgoed’ en trots dragen de betrokken
partners dit label uit. Er staat voor dit jaar 2022 dan ook heel wat op het programma. We stellen het hier graag alvast eens voor, maar
je zal de activiteiten ook per maand in de rubriek ‘Agenda’ van je Zedelgem magazine terugvinden met meer praktische informatie over
hoe je je dient in te schrijven enz.

11 maart

Lezing Fernand Rochette naar het boek

OC ‘De Schelpe’,

‘De vogel en de componist’

Eernegemweg 32, 8490 Snellegem

Ontdek hoe vogelzang als inspiratiebron dien-

19 u.

de voor veel (bekende) componisten.

Inkom: € 5 per persoon
18 april

© Erwin Derous

Programma 2022 overzicht van de activiteiten

Paaswandeling Happy Stones

14-17u.
Gratis deelname,

8 mei

Themawandeling:

Afspraak Vloethemveld 10a

Vogelzang herkennen en ontbijt

(onthaal Kamp Vloethemveld)

Hoe halen we het gezang van ‘vroege vogels’

6u.

uit elkaar? Welke vogels horen we?
Op die vragen zullen we uitleg geven tijdens

© Rony Jacobs

geen inschrijvingen vooraf.

de boeiende wandeling.
Na de wandeling kunnen we napraten tijdens
het ontbijt.
Meer activiteiten volgen.
Info en inschrijvingen
www.vloethemveldvzw.be of telefoneer naar 050 288 330 voor gemeente Zedelgem en 050 810 211 voor gemeente Jabbeke.
Volg de website en de Facebookpagina van Vloethemveld voor actuele informatie.

Groepsbezoeken en gidsbeurten
Alle gidsbeurten kunnen vanaf nu enkel nog online aangevraagd

geven hen hiervoor even de tijd en vragen daarom om ten laatste
10 dagen vooraf een gidsbeurt aan te vragen.

worden via www.vloethemveldvzw.be : via ‘bezoek’/ ‘groepsbezoek’
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geef je alle gegevens van je gewenste gidsbeurt door (aantal deel-

Ben je digitaal niet of minder vaardig of heb je geen internet ter

nemers, datum en uur, doelgroep, interesse (natuur, erfgoed of

beschikking? Neem dan contact op met de onthaaldienst van

een mix) of specifieke opmerkingen). De vzw Vloethemveld gaat

gemeenten Jabbeke (050 810 211) of Zedelgem (050 288 330) die

hierna voor jou aan de slag om een geschikte gids te vinden. We

een aanvraag voor je zullen verzorgen.

MILIEU

Groen

in de bebouwde kom
Woon je in de bebouwde kom en heb je

stoeptegels uitgebroken worden aan jouw

geen (voor)tuin? Dan nog kan je bijdragen

voorgevel die je dan zelf kan beplanten, al

aan een groenere omgeving. In Zedelgem

dan niet met klimplanten. Stuur hiervoor

is het mogelijk om een straatgeveltuintje

een mail naar milieu@zedelgem.be of bel

aan te vragen. Hierbij kunnen een aantal

naar 050 28 83 49.

Meer info op:
• www.zedelgem.be/kleine-landschaps
elementen
• www.zedelgem.be/straatgeveltuintjes

AGENDA

13 februari

G
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Valentijnsontbijt
Het bestuur van Femma en KWB hebben
beslist om het valentijnsontbijt, dat
normaal gezien zou doorgaan op zondag
13 februari in LDC De Braambeier, te
annuleren. Omwille van gekende redenen

stipt om 13u30 en zijn omstreeks 16u00

kunnen helpen tegen droogte. Spreker van

terug. Gelieve je bij aankomst eerst aan te

dienst is Geert Top. Inschrijven is niet ver-

melden bij een medewerker van de sport-

plicht, iedereen is welkom!

dienst. Vergeet ook zeker je mondmasker
en Covid Safe Ticket niet als je achteraf nog

Wanneer: Dinsdag 15 februari 2022 om

iets wenst te drinken.

19u30
Waar: Parochiaal centrum ’t Lokaal,

Inschrijven: Verplicht online inschrijven

Lokaalstraat 7 Veldegem

Meer info: www.zedelgem.be/wandeltoer

Kostprijs: Gratis
Meer info: Chris Vandamme

kan dit niet op een veilige manier georganiseerd worden.
________________________________
__________________
14 februari

Zedelgemse Wandeltoer

15 februari

Hoe planten helpen
tegen de droogte

christiaan_van_damme@telenet.be
050 27 82 96

21 februari

Junior Techniek Academie

Op maandag 14 februari verzamelen we om
13u15 aan LDC De Braambeier voor een

Tuinhier Veldegem organiseert deze inte-

wandeltocht van 8 à 10 km. We vertrekken

ressante lezing over hoe en welke planten
9

AGENDA

Zit je in het 3e of 4e leerjaar? Vind je het leuk

Zedelgem organiseren een infoavond waarop

van zijn werk. Maar de roem van Baudelaire

om creatief bezig te zijn? Wil je graag expe-

de nieuwigheden van de wegcode deskundig

is vooral te danken aan zijn gedichtenbundel

rimentjes doen samen met vrienden en

uitgelegd worden door hoofdinspecteur

‘Les Fleurs du Mal’ uit 1857.

vriendinnen, met echt gereedschap en

Koen Deblauwe van PZ Het Houtsche. Deze

materiaal? Dan is de Junior Techniek

activiteit richt zich op een breed publiek:

Wanneer: Zondag 27 februari 2022 om

Academie van Zedelgem echt iets voor jou!

zowel jongvolwassenen, volwassenen als

11u00

senioren zijn welkom. Er zal ook mogelijk-

Waar: LDC De Braambeier, Loppemsestraat

Wat: 8 praktische workshops

heid zijn om vragen te stellen.

9 maart

Wanneer: Op woensdagnamiddag van
13u30 tot 15u00 of vrijdagavond van 16u00

Wanneer: Vrijdag 25 februari 2022 om 19u30

tot 17u30

Waar: ’t Kloosterhof, Kerkplein 4 Zedelgem

Data: Van 23 of 25 februari tot en met 11

Kostprijs: KWB- of OKRA-leden: 3 euro

of 13 mei 2022

Niet-leden: 5 euro

Waar: Spes Nostra Instituut, Pastoor

Inschrijven: Verplicht tegen uiterlijk

Staelensstraat 4 Zedelgem

21 februari bij

Kostprijs: 65 euro (materiaal en verzekering

• Francis Vansteelandt

inbegrepen, met fiscaal attest na afloop)

francis.vansteelandt@telenet.be

Inschrijven: Via www.techniekacademie-

0486 17 82 62 (na 18u30)

zedelgem.be/junior (plaatsen zijn beperkt)

• Paul Crutelle

Meer info: Via de website

paul_crutelle@hotmail.com

of sara.vandaele@vives.be

0499 77 81 18

056 28 06 12

________________________________

Organisatie: Hogeschool VIVES i.s.m.

__________________
27 februari

gemeente Zedelgem
________________________________
__________________
25 februari

Infoavond:
opfrissing wegcode

Babymassage

Lezing
Charles Baudelaire door
prof. Alexander Roose

Gezinsbond Aartrijke organiseert een
avond babymassage op woensdag 9 maart
2022. In deze workshop leer je concrete
vaardigheden die je thuis verder kunt
gebruiken bij krampjes, huiluurtje of
gewoon om samen iets leuks met je baby
te doen. Tijdens een sessie van ongeveer
1 uur o.l.v. Fanny Noort wordt de baby zintuiglijk en motorisch geprikkeld en emotioneel ontspannen.
Wanneer: Woensdag 9 maart 2022 om 19u00
Waar: GC Jonkhove, Aartrijksestraat 9
Aartrijke
Kostprijs: Leden Gezinsbond: 2 euro
Niet-leden: 4 euro

Charles Baudelaire werd 200 jaar geleden
(in 1821) geboren. Hij is o.a. bekend omwille

10

Kan jouw kennis van de wegcode wel eens

van de initiatie van de Amerikaanse schrijver

een opfrissing gebruiken? KWB en OKRA

Edgard Alan Poe in Europa en de vertaling

Inschrijven: Verplicht vóór 28 februari bij
marleen.carbonez@skynet.be
0479 68 10 07

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 16 december 2021
Een uitgebreide versie van de notulen van de gemeenteraad vind

werd door de gemeenteraad goedgekeurd. De raming bedraagt

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

448.463,43 euro excl. btw of 542.640,75 euro incl. 21 % btw. Een

actief en wil je de notulen opvragen? Bel dan naar 050 288 335.

subsidie wordt aangevraagd bij het Agentschap Onroerend

ALGEMEEN BESTUUR EN FINANCIËN
De gemeenteraad heeft de Meerjarenplanaanpassing 2 (2020-2025)
gemeente en OCMW goedgekeurd. Je kan het volledige document

Erfgoed. De aankondiging van de opdracht wordt ingevuld en
bekendgemaakt op nationaal niveau.

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

raadplegen op: www.zedelgem.be/strategisch-meerjarenplan.

JURIDISCHE ZAKEN
De gemeenteraad heeft het compromis voor de verkoop van het
GlaZ (voormalig gemeenschapscentrum) goedgekeurd voor een
bedrag van 322.500 euro.

LOKALE ECONOMIE
Het gemeentebestuur liet een studie rond lokale economie uitvoeren
en stelde het afgewerkte onderzoeksrapport voor aan de
gemeenteraad die kennis nam van het ‘Onderzoeksrapport visieen beleidsplan lokale economie in Zedelgem’.

OPENBARE WERKEN
De opdracht voor openbare werken ‘restauratie groene barakken
in Vloethemveld’ (bijzonder bestek en raming voor de opdracht)

JURIDISCHE ZAKEN
De OCMW-raad heeft het compromis goedgekeurd voor de aankoop
van het pand in de Sint-Laurentiusstraat 28 (4 appartementen en
de handelsruimte) waar momenteel de Sociale Kruidenier
Zedelgem reeds gevestigd is. Op deze locatie zal ook een uitbreiding
van de noodwoningen in Zedelgem gerealiseerd kunnen worden.
De raad nam kennis van het ontslag van dhr. Paul Crutelle als lid
van het bijzonder comité voor de sociale dienst en van de aanstelling
van dhr. Roland Degadt (fractie CD&V-Nieuw) als lid van het bijzonder comité voor de sociale dienst van de gemeente Zedelgem.
Eerder legde dhr. Paul Crutelle (fractie CD&V-Nieuw) de eed af als
gemeenteraadslid.
Volgende zitting gemeenteraad: 27 januari om 19.30 u.

De gemeenteraad komt in principe bijeen in de Raadzaal van het gemeentehuis. Gemeenteraadszittingen zijn openbaar, publiek en
pers zijn dus welkom. Uit voorzorg tegen COVID kan het zijn dat de zitting doorgaat in De Braambeier of een digitale vergadering wordt
georganiseerd. De digitale zittingen kunnen via livestream gevolgd worden, surf hiervoor naar www.zedelgem.be/gemeenteraad.
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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

