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IN DE KIJKER

Buitenfeest Brevetten Laureaten
24/04/2022 op site
De Groene Meersen

GEANNULEERD
Als alternatief voor de jaarlijkse nieuwjaars
receptie in de Groene Meersen, had de gemeente
24 april als datum vooropgesteld om een buiten
feest voor de inwoners van Zedelgem te organi
seren, dit in de hoop dat we tegen dan onder
normale omstandigheden en zonder al teveel
remmen (lees maatregelen) op, een feest zouden
kunnen aanbieden.
Op zo’n feest kan de gemeente minstens 1.000
personen verwachten die tot alle leeftijdsgroepen
behoren. Het is een volks, blij gebeuren met veel
interactie, dynamiek en activiteiten voor groot
en klein met aanbod van zowel eten en drinken.

van de Arbeid
uitgereikt

Het gemeentebestuur heeft brevetten Laureaat van de Arbeid uitgereikt aan
inwoners van Zedelgem die door het Koninklijk Instituut der Eliten van de Arbeid
(KIEA), in naam van Zijne Majesteit de Koning, titels als verdienstelijke laureaten
toegekend kregen:
• Marlies Desmet, de titel en het bronzen ereteken Laureaat van de Arbeid
verleend in de sector: Broodbakkerij, Banketbakkerij, Ambachtelijke ijsberei
ding en chocoladebewerking. Het Organiserend Comité verleende het label:
Toekomst in het beroep.
• Mario Devos, de titel en het zilveren ereteken Laureaat van de Arbeid verleend
in de sector: Broodbakkerij, Banketbakkerij, Ambachtelijke ijsbereiding en
chocoladebewerking. Het Organiserend Comité verleende het label: Ervaring
en Innovatie.
• Alexander Fierens, de titel en het zilveren ereteken Laureaat van de Arbeid
verleend in de sector Houtverwerkende nijverheid, Ambachtelijke houtbewer
king – Bosbouw, Bosontginning, Zagerijen en Houthandel. Het Organiserend
Comité verleende ook het label: Specialist van het Hout.

Op zo’n feest moeten kinderen, moet iedereen
zich vrij kunnen bewegen en zich volop en in alle
comfort kunnen amuseren, in die zin wil de
gemeente ook kunnen organiseren. Op gebied
van preventie-omstandigheden en organisatie
voorwaarden bevinden we ons nog niet in vol
doende comfortabele zone om zo’n groot event
met zo’n grote verscheidenheid aan publiek, aan
te bieden. Daarom annuleert de gemeente dit
aangekondigde buitenfeest.
We kijken samen uit naar het kunnen heropne
men van onze gebruikelijke gemeentelijke jaar
kalender zoals de nieuwjaarsreceptie voor alle
inwoners van onze gemeente.

#samentegencorona
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BIBLIOTHEEK

Spelletjesvoormiddag
Elke woensdag vanaf 2 maart 2022

Vanaf woensdag 2 maart kan je elke woensdagnamiddag gezelschapsspel

Tentoonstelling

Marjolein
Pottie

Van 1 maart tot 30 maart 2022

letjes komen spelen in de hoofdbibliotheek. Kom tussen 14 en 19u. zeker
eens langs om samen met familie of vrienden een spelletje te spelen.

Tijdens de Jeugdboekenmaand ‘Helden en Schurken’
komt er een echte held langs. Ridder Muis, gekend

Deze spelletjesnamiddagen zijn gratis en vooraf inschrijven is niet nodig.

van Ketnet, bezoekt de bib. Of toch een beetje…

Iedereen vanaf 4 jaar is welkom. Gelieve jonge kinderen wel te begeleiden

Marjolein Pottie, de illustratrice van Ridder Muis, stelt

(er is geen opvang voorzien).

dit jaar tentoon in de bib.
Kom dus zeker eens langs tijdens de openingsuren

Spelplezier gegarandeerd voor zowel jong als oud. Kom je ook? De bib kijkt

van de bib en ga op avontuur doorheen onze

alvast uit naar jullie komst!

tentoonstelling.
Bibliotheek Zedelgem - tijdens openingsuren

bibliotheek@zedelgem.be

gratis - 050 208 008 - bibliotheek@zedelgem.be

© Mark Borgions & Kris Demey of Illustratie: Mark Borgions – Vorm: Kris Demey

Bibliotheek Zedelgem - 14u. tot 19u. - gratis - 050 208 008
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Jeugdboekenmaand
De maand maart is traditioneel Jeugdboekenmaand, een initiatief van
Iedereen Leest. Ook in bib Zedelgem gaat dit nooit onopgemerkt voorbij!
Dit jaar is het thema voor Jeugdboekenmaand ‘Helden en Schurken’.
We hebben het over dappere helden en bange helden, superhelden en
huis-tuin-en-keukenhelden, helden met wapens en helden met woorden.
Maar één ding staat vast: zonder held geen verhaal. En wat is een held
zonder schurk? Zonder vijand, zonder pestkop, zonder spoken in zijn hoofd?
Verhalen hebben hun helden en schurken nodig. En mensen hebben hun
verhalen nodig.

BIBLIOTHEEK

Slotfeest
Jeugdboekenmaand

Luisteroortjes
Zaterdag 5 maart 2022

Zaterdag 26 maart 2022
We sluiten de Jeugdboekenmaand af met een super-mega-helden slotfeest!
Kom dus gerust langs, verkleed als je favoriete held (of schurk). Wij zorgen
alvast voor de grime. We voorzien voor iedereen een leuke tattoo (geen

Luister je graag naar een leuk verhaal? Elke eerste

echte uiteraard) en je kan die dag je eigen superhelden-button maken.

zaterdag van de maand verwelkomen we kleuters

Voor de dorstige en hongerige helden is er een hapje en drankje.

van 3 tot 6 jaar heel graag in onze bibliotheek voor
onze ‘luisteroortjes’. Hierin laten we elke maand een

Kinderen van het 1e en 2e leerjaar kunnen van 10.30u. tot 11.30u. deel

ander thema aan bod komen. Op 5 maart is het

nemen aan een workshop van Marjolein Pottie (vooraf inschrijven graag

thema ‘Muzikale ontdekking’. Vooraf inschrijven is

want de plaatsen zijn beperkt).

niet nodig.

Samen maken we er een echt avontuur van!

Bibliotheek Zedelgem - 11u. tot 12u. - gratis

Bibliotheek Zedelgem - 9.30u. tot 12.30u. - gratis

050 208 008 - bibliotheek@zedelgem.be

inschrijven voor workshop (max. 20 pers.)

van 3 tot 6 jaar

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

WELZIJN
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MILIEU

Bezoek Oscar,
de geknipte kat

Op woensdag 2 maart krijgt onze gemeente bezoek van Oscar, de geknipte kat. Oscar is een grote roze kat die
bovenop de catmobile ligt. Hij kan je heel wat info geven over de sterilisatie van huiskatten. Wist je dat het wet
telijk verplicht is om je huiskat te laten steriliseren? Maar waarom eigenlijk?
Bij katten is 1 + 1 = 6. En dit soms meer dan
tweemaal per jaar. “De natuur haar gang

Van huis- naar zwerfkat
Katten die uitgezet worden evolueren dan

gemeld worden via

laten gaan”, dat betekent dus dat één kat

naar zwerfkatten. Soms zijn ook volwassen

milieu@zedelgem.be of 050 288 349

voor 36 nakomelingen kan zorgen in 16

katten gedoemd tot een zwervend

maanden tijd. Veel mensen weten geen blijf

bestaan, als ze plots niet meer in het gezin

Rol van de vrijwilliger

met zoveel kittens. Ze worden dan achter

passen en aan hun lot worden overgelaten.

Verder wordt de gemeente ook onder

gelaten, illegaal doorverkocht of weggege

steund door enkele vrijwilligers. Zij gaan in

ven. Want het is sinds 2018 verboden om

Zwerfkatten leven niet alleen in slechte

bepaalde gevallen op terreinbezoek bij

niet-gesteriliseerde katten te verkopen of

omstandigheden, maar zorgen ook voor

melding van zwerfkatten om een betere

weg te geven. Als je de jongen zelf houdt,

overlast door opengescheurde vuilzakken,

beeld te krijgen van de situatie op het terrein.

moeten ze gesteriliseerd worden voor de

ontlasting en urine. Bovendien brengen ze

In bepaalde gevallen nemen ze nog een rol

leeftijd van 5 maanden. Een inbreuk tegen

duizenden al even vruchtbare nakomelingen

op in het bedelen van voeder of het voor

de regel kan een boete tot 416 euro ople

voort.

zien van beschutting voor gesteriliseerde

veren.
Je kan Oscar de geknipte kat terugvinden
op woensdag 2 maart
• 10u. - 13u. aan het gemeentehuis,
Pater Amaat Vynckeplein 1
• 14u. - 17u.: aan de hoofdbibliotheek
in Zedelgem, Stadionlaan 50
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De aanwezigheid van zwerfkatten mag

zwerfkatten.

Meld zwerfkatten
Gemeente Zedelgem heeft een overeen

Naast onze eigen vrijwilligers is ook het

komst met het Blauwe Kruis Brugge, waar

Blauwe kruis altijd op zoek naar vrijwilligers

bij zwerfkatten gevangen, gesteriliseerd en

om jonge kittens op te vangen.

teruggeplaatst worden. In 2021 werden op
die manier een 70-tal katten behandeld.

Meer info via blauwekruis-brugge.be/asiel

JEUGD

Speelzonebeleid
Onze gemeente telt een 20-tal buurtspeelpleintjes en 2 skate
parken. Veel van die pleintjes zijn aan een grondige heropfrissing
en een herinrichting toe.

Bevraging en participatie
Bij de kinderen en jongeren gaan we na hoe ze de ruimte beleven.
Bij de ouders gaan we na wat hun mogelijkheden en wensen in
hun buurt zijn. Op basis daarvan ontwikkelen we samen met hen

De jeugddienst en de regie kinderzorg hebben de handen in el

acties en zoeken we samen naar oplossingen.

kaar geslagen om samen met Kind & Samenleving, een speelbe
leidsplan op te maken.

Op onze gemeentelijke website kan je op de infopagina
‘Speelzonebeleid’ alle info terugvinden over het opmaken van

We werken samen met kinderen, jongeren, ouders, scholen en

dit beleidsplan.

andere partners in onze gemeente om acties uit te werken.

Surf naar www.zedelgem.be/speelzonebeleid. Hier kan je ook zelf

Deze acties zijn gericht op het verbeteren van speelkansen voor

je stem laten gelden, de bevraging invullen en dit tot en met

kinderen en jongeren.

31 maart 2022.

Swap op woensdag
De jeugddienst organiseert tijdens het schooljaar de tienerwerking ‘SWAP op woensdag’.
Elke maand staat er een toffe en uitdagende activiteit te wachten! We verzamelen steeds
aan de hoofdingang van De Groene Meersen (Stadionlaan 48, 8210 Zedelgem) om met de
bus naar de activiteit te vertrekken.
Je bent welkom op SWAP als je op 1 september 2021 startte in het 1ste, 2de, 3de of 4de
middelbaar.
Wie geboren is in het jaar 2006, 2007, 2008 of 2009 kan deelnemen.
Het programma voor SWAP op woensdag voorjaar vind je op de gemeentelijke
webpagina terug, surf naar www.zedelgem.be/swap-op-woensdag.
De inschrijvingen werden reeds geopend op woensdag 2 februari. Aarzel niet en schrijf
je online in voor de activiteiten via inschrijvingen@zedelgem.be.
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JEUGD

Speelpleinwerking Kriebels Zedelgem

zoekt jobstudenten
Tijdens de krokus-, paas, zomer- en herfstvakantie organiseert de jeugddienst van Zedelgem speelpleinwerking
(SPW) voor kinderen van 3 tot 12 jaar.
Tijdens de zomervakantie is er ook SWAP voor tieners van 12 tot en met 15 jaar.
We zoeken gemotiveerde jobstudenten die van de speelpleinwerking en de SWAP een succes willen maken.
Misschien was je vorig jaar al monitor bij de speelpleinwerking? Of sta je in de leiding bij een jeugdbeweging?
Of hou je er gewoon van om actief met kinderen bezig te zijn? Dan is speelpleinwerking of SWAP zeker iets voor jou!
MONITOR

HOOFDMONITOR

LOGISTIEK VERANTWOORDELIJKE

Als monitor sta je in voor de opvang en

Als hoofdmonitor heb je de leiding over

Als logistiek verantwoordelijke onder

de begeleiding van de kinderen of tie

een deel van de monitorenploeg. Je

steun je de jeugddienst. Je staat in voor

ners. Je bereidt samen met de andere

staat in voor de dagelijkse organisatie,

de telefoonpermanentie en administra

monitoren de activiteiten voor, voert

administratie en evaluatie van je groep.

tie van de volledige speelpleinwerking.

ze uit en daarna volgt de evaluatie. De

Je verzorgt het contact met de ouders

Je helpt evenementen organiseren. Je

hoofdmonitor zal je hierin helpen en

en met de jeugddienst. Je zorgt ervoor

staat in voor het wekelijks teamoverleg

begeleiden zodat de kinderen en tieners

dat de voorbereiding in orde is en de

en het overleg met de jeugddienst.

telkens een leuke dag beleven.

werking vlot verloopt. Je werkt ook
mee met het dagprogramma.

Profiel:
u Je kan voor de SPW starten in het jaar

Profiel:
u Je bent min. 18 jaar

Profiel:

u Je beschikt over een gezonde dosis

dat je 17 wordt en voor de SWAP ben

u Je bent min. 18 jaar

verantwoordelijkheidsgevoel, crea

je min. 18 jaar

u Je beschikt over een gezonde dosis

tiviteit en organisatietalent

u Je beschikt over een gezonde dosis
verantwoordelijkheidsgevoel, crea
tiviteit en organisatietalent
u Je bent communicatief vaardig
u Je hebt een vlotte omgang met
kinderen en tieners

verantwoordelijkheidsgevoel, crea

u Je bent communicatief vaardig

tiviteit en organisatietalent

u Je kan plannen, organiseren en orde

u Je bent communicatief vaardig

nen en hebt een neus voor nauwkeu

u Je hebt een vlotte omgang met kin

rig werken

deren en tieners
u Je kan overweg met administratie

u Je hebt een vlotte omgang met kin
deren en tieners

u In het bezit zijn van een attest animator,

u Je hebt oog voor de sfeer binnen de

u Je kan je aanpassen aan veranderen

ervaring hebben in het jeugdwerk of

monitorenploeg en de hele speel

de omstandigheden (flexibiliteit) en

een pedagogische studierichting vol
gen zijn pluspunten

pleinwerking

kan zelfstandig werken

u In het bezit zijn van een attest animator,

u Je kan goed overweg met administratie

ervaring hebben in het jeugdwerk of

u Je kan omgaan met stress en crisis

een pedagogische studierichting vol
gen zijn pluspunten

situaties
u Je hebt oog voor de sfeer binnen de
monitorenploeg en de hele speel
pleinwerking
u Je beschikt over een rijbewijs B
u In het bezit zijn van een attest anima
tor, ervaring hebben in het jeugd
werk of een pedagogische studierich
ting volgen zijn pluspunten

Wil je op een leuke manier iets bijverdienen? Stel je dan kandidaat en vul het formulier op de website van de gemeente in via
www.zedelgem.be/speelpleinwerking-kriebels-en-swap
Contact e-mail: jeugd@zedelgem.be of bel 050 288 602.
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BURGERZAKEN

BURGERZAKEN

Belgisch paspoort (reispas)
krijgt make-over
Met Kuifje en co op reis!
Het Belgisch paspoort (reispas) kreeg in februari een volledige

bevat. Diezelfde zijde bevat ook een secundaire foto waarin laser

make-over. Het nieuwe design is een typisch Belgisch thema: zowel

gravering en laserperforatie gecombineerd werden. Die foto bevat

de datapagina als de visapagina's zijn gebaseerd op tekeningen

ook het geboortejaar van de houder in laserperforatie.

uit Belgische stripverhalen zoals Kuifje en Lucky Luke, met ‘reizen’
als hoofdthema. In het design werden ook allerlei veiligheids

Het paspoort zal meer pagina's bevatten. Een gewoon paspoort

elementen verwerkt.

zal uit 34 pagina's bestaan. Het huidige paspoort voor ‘frequent
travellers’ van 64 pagina's telt nu 66 pagina's.

Het nummer van het paspoort zal uit 2 letters en 7 cijfers bestaan
in plaats van 2 letters en 6 cijfers (er wordt een extra controlecijfer

Aan de kostprijs van het paspoort verandert er niets: 74 EUR voor

toegevoegd). De datapagina zal niet langer uit papier maar uit

volwassenen (7 jaar geldig), 35 EUR voor minderjarigen (5 jaar

polycarbonaat bestaan (= dezelfde materie als voor de eID, de

geldig). Ook de wachttijd blijft dezelfde: 5 werkdagen - al is een

elektronische identiteitskaart). Het transparante decodeerblad

(duurdere) spoedaanvraag ook mogelijk.

valt weg omdat de decodeerfilter nu in de datapagina geïntegreerd
werd. Ook de chip werd geïntegreerd in de datapagina en bevindt

Voor de aanvraag van een paspoort heb je een recente pasfoto

zich niet langer in de achterkaft. De nieuwe datapagina heeft ook

nodig en maak je een afspraak via www.zedelgem.be/afspraken.

tot gevolg dat de foto van de paspoorthouder in zwart/wit zal
verschijnen en niet langer in kleur.

Meer info: Dienst burgerzaken - 050 288 330
burgerzaken@zedelgem.be

Op de rectozijde van de datapagina werd een barcode geïnte
greerd, die o.a. de persoonsgegevens van de paspoorthouder
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C U LT U U R

Cultuurvoorstellingen
terug opgestart
Zedelgem heeft vanaf de maand februari -na annulatie van enkele
voorstellingen omwille van de coronamaatregelen- haar cultuur
seizoen terug opgestart. De cultuurprogrammatie van dit voorjaar

Ticketverkoop:
• tickets kunnen geboekt worden via inschrijvingen.zedelgem.be
• alle geplande voorstellingen vind je terug op de website-

startte alvast met een uitverkochte zaal voor de theatervoorstel

kalender van de gemeente via www.zedelgem.be/kalender

ling van Barbara Sarafian & Lewis op 12 februari, maar biedt

• je kan ook de cultuurbrochure met uitgebreide info over het

cultuurminnend Zedelgem dit voorjaar verder nog mooie en

cultuurseizoen en alle voorstellingen downloaden van de

gevarieerde voorstellingen in het genre theater, muziek of humor.

gemeentelijke website, surf hiervoor naar

Bovendien wil de gemeente mensen motiveren om cultuur in

www.zedelgem.be/tickets

Zedelgem te komen opsnuiven, zo zullen alle bezoekers een
consumptiebon aangereikt krijgen om op een moment naar wens
te consumeren in de cafetaria van De Groene Meersen.

Zedelgem rolt rode loper uit voor bezoekers
cultuurvoorstellingen

Cultuur VERLICHT
Gemeente Zedelgem biedt voor dit cultureel seizoen een gevari
eerd aanbod samengesteld met theater-, comedy- en familievoor
stellingen, diverse muziekoptredens en culturele activiteiten voor
alle leeftijden en dit onder het motto “Cultuur VERLICHT”.

De gemeentelijke cultuurdienst rolt letterlijk de rode loper uit om
het publiek te ontvangen, dit als hartelijke verwelkoming en blijd

Opgelet: Wegens de verdere organisatie van de vaccinatie

schap om terug cultuur te kunnen organiseren! Bezoekers aan

campagne in gemeenschapscentrum De Groene Meersen, gaan

cultuurvoorstellingen krijgen bovendien een extraatje door het

een aantal voorstellingen door op een nieuwe locatie.

aanbieden van een consumptiebon.
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C U LT U U R

Programmavoorjaar 2022

20/03/2022 om 14u.
(namiddagvoorstelling)

Toujours aimer
Liefde voor Piaf
in het Jeugdcentrum op site
De Groene Meersen
tickets te koop

22/04/2022 om 20u.
Muziek Piano Man band
The music of Billy Joel
& Elton John
in GC (gemeenschapscentrum)
De Groene Meersen
tickets te koop

20/05/2022 om 20u.
Humor Walter Baele
Best of Baele
in GC (gemeenschapscentrum)
De Groene Meersen
tickets te koop
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SPORT

Zedelgemse wandeltoer

Sportlessen

Wandeling maart

De inschrijvingen beginners 3de trimester zullen online staan
vanaf 1 april, de zomercursussen vanaf 9 mei. De plaatsen zijn

Op maandag 28 maart verzamelen we om 13.15u. aan de Sint-

beperkt, dus vlug inschrijven via inschrijvingen.zedelgem.be

Andriesabdij Zevenkerken (Zevenkerken 4, 8200 Sint-Andries) voor

is de boodschap!

een wandeltocht van 8 tot 10 km. We vertrekken stipt om 13.30u.
en zijn omstreeks 16u. terug.

Meer info op de gemeentelijke website via
www.zedelgem.be/zwemlessen.

Vooraf online inschrijven is verplicht! Gelieve je bij aankomst eerst
aan te melden bij een medewerker van de sportdienst.

Cursussen
dag-en avondsporten

Vergeet jouw mondmasker en Covid Safe Ticket niet als je achter
af iets wenst te drinken.
Info ook op www.zedelgem.be/wandeltoer

Vanaf 18 maart kan er opnieuw online ingeschreven worden
voor de cursussen dag-en avondsporten 3de trimester via
inschrijvingen.zedelgem.be
Meer info op de gemeentelijke website via
www.zedelgem.be/sportactiviteiten-voor-volwassenen

Ben je niet digitaal actief?
Kom dan naar het inschrijvingsmoment
Enkel voor mensen die problemen hebben om zich digitaal in
te schrijven organiseren we een inschrijvingsmoment op
vrijdag 1 april in de bureau van de sportdienst in De Groene
Meersen (Stadionlaan 48) en dit van 10u. tot 11.30u. en van
14u. tot 15.30u.
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Da’s niet alleen goed voor het milieu maar ook voor je portemonnee!

De GFT-zakken zijn een ﬂ ink stuk goedkoper dan restafvalzakken
en je spaart ook al snel tot 35% restafval uit.
DE NIEUWE GFT-OPHALING: BESPAAR TOT 35%!
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Sinds kort halen we je Groente-, Fruit- en Tuinafval apart op en zetten
we het om in natuurvriendelijke compost, biogas en/of elektriciteit.

Je kan kiezen tussen zakken van 30 of van 15 liter.

Da’s niet alleen goed voor het milieu maar ook voor je portemonnee!
De GFT-zakken zijn een flink stuk goedkoper dan restafvalzakken en
je spaart ook al snel tot 35% restafval uit.

Meer info? Kijk op www.ivbo.be

Je kan kiezen tussen zakken van 30 of van 15 liter.

Meer info? Kijk op www.ivbo.be

DE NIEUWE GFT-OPHALING: BESPAAR TOT 35%!
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Sinds kort halen we je Groente-, Fruit- en Tuinafval apart op en zetten
we het om in natuurvriendelijke compost, biogas en/of elektriciteit.
Da’s niet alleen goed voor het milieu maar ook voor je portemonnee!
De GFT-zakken zijn een flink stuk goedkoper dan restafvalzakken en

IVBO GFT AD A4.indd 1

7/02/2022 11:57

Gemeentearchief Zedelgem

MILIEU

ERFGOED

Bunkerwandelingen in
Zedelgem
Zedelgem speelde tijdens de Eerste

des I. Bataillons des Fußartillerie-

francis.devlamynck@telenet.be. De plaatsen

Wereldoorlog een belangrijke logistieke rol

Regiments 12’, de eenheid die verantwoor

zijn beperkt.

in het Duitse hinterland. Op verschillende

delijk was voor het munitiedepot en de

plaatsen werden munitiedepots en genie

bunker in de Torhoutsesteenweg in

Het eerste deel van de wandeling start om

parken ingericht. Op vandaag zijn hiervan

Zedelgem. Deze bunker werd in dezelfde

13.30u. stipt op de parking van café

nog sporen terug te vinden, waaronder

periode gebouwd als het munitiedepot en

Breughelhof, Ruddervoordsestraat 44 in

enkele bunkers.

pionierspark aan de Zeedijkweg. Deze

Zedelgem. We proberen tegen 17u. te eindi

bronnen helpen ons een beter beeld te krij

gen. Het is aangeraden om gepast schoeisel

Deze bunkers bevinden zich allemaal op

gen van dergelijke sites en het ontstaan

en kledij te voorzien.

privéterrein en zijn normaal gezien niet

ervan.

toegankelijk. Dankzij verschillende bunker

Bunkerdag

wandelingen krijg je een unieke kans om

Praktische informatie

deze relicten van dichtbij en soms zelfs van

Dankzij en met medewerking van volgende

agenda. Op deze dag gaat de vierde editie

binnen te bekijken met de nodige histori

initiatieven kan je de Zedelgemse bunkers

van Bunkerdag door en worden in onze

sche uitleg en verhalen.

ontdekken:

streek heel wat bunkers uit WOI, maar ook

Archiefonderzoek

Move for life

Er is nog veel niet geweten over de bunkers

Move for life (https://moveforlife.be/) is een

die zich in onze gemeente bevinden. In het

actie om geld in te zamelen voor verschil

De gemeente Zedelgem organiseert voor

kader van dit project verdiepte Francis

lende goede doelen, georganiseerd vanuit

deze gelegenheid samen met Francis

Devlamynck zich in deze materie. Zo ont

Hopper Merkenveld. Deelnemen

Devlamynck een Bunkertocht waarbij je

dekte hij onder andere de naam van de

kan mits aankoop ter plaatse

samen met een gids een of meerdere

Loppemse metser Bernard Kinsabil boven

van (minstens) één button van

Zedelgemse bunkers bezoekt. Ook in

de ingang van de Duitse oorlogsbunker

€ 5 per persoon.

Vloethemveld kan je die dag terecht voor

langs de Zeedijkweg.

Noteer alvast ook 5 juni 2022 met stip in je

uit de Tweede Wereldoorlog en de Koude
oorlog opengesteld voor een breed publiek.

enkele gratis gidsbeurten.
Deze begeleide wandeling brengt je langs

Ter ondersteuning van dit onderzoek ver

vijf Duitse bunkers uit de Eerste Wereld

Meer info over beide activiteiten volgt op de

wierf het Gemeentearchief een digitale

oorlog. De wandeling wordt aangeboden op

gemeentelijke website. Online of telefonisch

kopie via het archief van Dresden van het

zaterdag 26 maart en op zaterdag 23 april.

inschrijven zal mogelijk zijn vanaf maandag

regiment-dagboek van de ‘Parkkompagnie

Vooraf inschrijven is noodzakelijk via

18 april.
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IN DE RAND VAN DE RAAD

In de rand van de raad
In januari vond er geen gemeenteraad plaats.
De raadszittingen gaan door in de Raadzaal van het gemeentehuis
Zitting gemeenteraad februari: 24/02/2022 om 19.30u.

en zijn openbaar. Pers en publiek zijn dus welkom. Indien omwille

Een uitgebreide versie van de notulen van de gemeenteraad vind

van coronamaatregelen een gemeenteraad digitaal georganiseerd

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

wordt, dan kan de zitting van de gemeenteraad gevolgd worden

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

via livestream. Surf hiervoor naar de gemeentelijke website
www.zedelgem.be/gemeenteraad

VEILIGHEID

Wanneer moet ik mijn

‘blauwe schijf’ plaatsen?
De blauwe parkeerschijf is verplicht bij het

woorden, de wagen laten staan en de

parkeren in blauwe zones en op plaatsen

parkeerschijf gewoon verzetten, is niet toe

waar een P- bord staat aangevuld met een

gelaten.

onderbord ‘Parkeerschijf’.

Wanneer de parkeerschijf
gebruiken?
Je plaatst de schijf van maandag tot en met

Gelden er vormvereisten voor
een parkeerschijf?
Zoals het Ministerieel Besluit van 1 december

Wie is vrijgesteld van gebruik?

1975 oplegt, is een geldige parkeerschijf,
naar Europees model, blauw en bevat de

Rijd je met een brom– of motorfiets dan

tekst ‘uur van aankomst’ in de drie landst

ben je vrijgesteld van het gebruik van de

alen en een omkaderde letter P. Er mag, op

parkeerschijf.

de voorzijde althans, geen reclame of

zaterdag van 9 u. ’s morgens tot 18u.

andere tekst of afbeelding aangebracht

’s avonds, tenzij de plaatselijke signalisatie

Personen met een beperking, die zelf rijden

zijn. Ook moet de aangegeven tijd in halve

dit anders aanduidt.

of vervoerd worden en die de speciale par

uren aangeduid staan, andere onderverde

keerkaart voor mindervaliden zichtbaar

lingen zijn verboden en strafbaar.

Met een geldige parkeerschijf kan je 2 uur

achter de voorruit van de wagen plaatsen,

parkeren, te rekenen vanaf het uur dat

kunnen eveneens onbeperkt en gratis par

wordt aangeduid op de schijf. Een onder

keren in de blauwe zone.

bord geeft eventuele uitzonderingen aan.

Hoe de parkeerschijf gebruiken?
Plaats de pijl van de parkeerschijf op het
streepje dat volgt op het uur van aankomst.
Kom je aan op 13.35u., dan mag je de par
keerschijf instellen op 14u. Kom je aan om
16.15u., dan stel je de schijf in op 16.30u.
De wegcode stelt duidelijk dat het voertuig
de parkeerplaats ten laatste na de maxi
male parkeertijd moet verlaten. Met andere
FOUT
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JUIST

KORTE BERICHTEN

Bevolkingsevolutie
Zedelgem
(toestand 1 januari 2022)

In vergelijking met het definitieve cijfer van 1 januari 2021 is het aantal
inwoners toegenomen met 257. Het totaal aantal inwoners van grootZedelgem, toestand op 1 januari 2022 (voorlopige cijfers), bedraagt 23.155,
waarvan 22.553 Belgen en 602 geregistreerde niet-Belgen.

Evolutie bevolking
EVOLUTIE VAN DE BEVOLKING IN 2021

Nieuwe erkende
Zedelgemse
vereniging:

Voorlopige Definitieve Voorlopige

groei/

cijfers

cijfers

cijfers

afname

2020

2020

2021

Zedelgem

7919

7918

7978

60

Nieuw in de rubriek Agenda zijn vanaf

Loppem

4883

4880

4906

26

deze maand de activiteiten van ‘Happy

Veldegem

5309

5308

5416

108

ging die zopas de lijst van erkende

Aartrijke

4796

4792

4855

63

Zedelgemse verenigingen vervoegde.

TOTAAL

22907

22898

23155

257

ning en ontmoeting voor singles (al

AANTAL INWONERS

Happy Friends
Friends’ Singles in Action, een vereni

Deze vereniging organiseert ontspan
leenstaanden en vrijgezellen) en wil

AANTAL GEZINNEN

mensen de kans bieden om ongedwon

Zedelgem

3288

3287

3316

29

Loppem

2034

2032

2059

27

waarmee ze kunnen deelnemen aan de

Veldegem

2178

2178

2217

39

worden 2 tot 3 activiteiten georgani

Aartrijke

2074

2075

2115

40

seerd. Het aanbod is gevarieerd: spel,

TOTAAL

9574

9572

9707

135

maatschappelijk engagement, daguit

gen nieuwe mensen te leren kennen,
voorgestelde activiteiten. Maandelijks

sport, cultuur, creatie, solidariteit,
stap of weekend.

EVOLUTIE
Inwijkingen

1099

1100

1214

114

Heb je interesse, vragen, wil je meewer

Geboorten

242

242

234

-8

ken of wil je op de hoogte blijven van

Uitwijkingen

1101

1115

1002

-113

Sterfgevallen

194

194

201

7

Voor meer info over werking en lidmaat

Ambtshalve afvoeringen

37

37

52

15

website

Vreemdelingen WR*naar VR*

57

60

63

3

*VR = Vreemdelingenregister: alle niet-Belgen in lang verblijf in het bezit van bepaalde verblijfsdocumenten
*WR= Wachtregister: EU-onderdanen die geregistreerd zijn in afwachting van de vaststelling van de wijkagent,
alsook aanvragers van asiel bij wie een wettelijke procedure lopende is

de activiteiten?

schap van Happy Friends contacteer:
www.happyfriendszedelgem.com
e-mail
happyfriendszedelgem@outlook.com
telefoon
0474 607 893 (Sandrine Maes)
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Help dieren in nood
Wildlife Taxi Team West-Vlaanderen

Chauffeursopleiding:

Vogelbescherming Vlaanderen vzw overkoepelt negen Vlaamse

WTT West-Vlaanderen:

Opvangcentra voor Vogels en Wilde Dieren (VOC’s) en drie werk

5/02/2022 - 14u. - 17u. - VOC Oostende,

zame Wildlife Taxi Teams (WTT’s). Een WTT bestaat uit een stevig

Nieuwpoortsesteenweg 642, 8400 Oostende

vertakt vrijwilligersnetwerk van chauffeurs en telefonisten. De
vrijwilligers zorgen voor telefonisch advies en transporteren het

Telefonistenopleiding:

noodlijdende dier naar het dichtstbijzijnde VOC indien de melder

WTT West-Vlaanderen:

hier echt niet zelf toe in staat is. Jaarlijks worden via het WTT

10/03/2022 - 19u.-21u. - digitaal via Zoom

duizenden oproepen behandeld. Jouw hulp kan dus goed gebruikt
worden.

De werking van het Wildlife Taxi Team, de vereniging en de functie
WTT-telefonist of –chauffeur worden uitgelegd. Vervolgens ga je

Heb jij een hart voor de natuur en wil je graag noodlijdende

aan de slag met enkele praktijkoefeningen.

wilde dieren helpen?
Dan is vrijwilliger worden bij het Wildlife Taxi Team misschien iets

Inschrijven kan door een mailtje te sturen naar

voor jou.

afdelingenteam@vogelbescherming.be Kandidaten die op de voor
gestelde momenten verhinderd zijn, kunnen zich nog steeds aan

Vogelbescherming Vlaanderen is op zoek naar geëngageerde die

melden.

renliefhebbers die dit team willen versterken als telefonist en/of
chauffeur. Geïnteresseerden worden meer informatie geboden via
gratis info- en opleidingsmomenten. Deze worden ook georgani
seerd in de provincie West-Vlaanderen:

16

Meer info op vogelbescherming.be/wild-dier-nood/wildlife-taxi-team
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SPORT

Jobstudenten
Jobstudenten
gezocht
gezocht
gezocht
Alle
locatiesZedelgem
Zedelgem
Alle locaties
Alle
locaties
Alle vakanties Zedelgem
2022
Alle vakanties
vakanties 2022
Alle
2022

Ben je minstens 17 en lijkt dit iets voor jou?
Ben
je met
minstens
17 en
lijkt
dit iets
voor
jou ?jou ?
Ben
je minstens
17
en lijkt
dit
voor
Kom
je
hen mee
knutselen
ofiets
ravotten?
Kom
je met
henhen
mee
knutselen
of ravotten?
Kom
je met
mee
knutselen
of ravotten?
We bieden een eerlijke verloning
We
bieden
eerlijke
verloning
en een
We
bieden
een
eerlijke
verloning
en leuke
een leuke
en
een
leukeeen
werksfeer
werksfeer
werksfeer
Solliciteer
dan
nu
Solliciteer
dan
nu
opop
Solliciteer
dan
nu op
Samenferm.be/jobs/westSamenferm.be/jobs/westSamenferm.be/jobs/westvlaanderen/jobstudent
vlaanderen/jobstudent

vlaanderen/jobstudent

neem voor info contact op met Rebecca
neem voor
info contact op met Rebecca
0473/85
67 64
0473/85
67
64info contact op met Rebecca
neem voor
0473/85 67 64
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AGENDA

11 maart

Lezing
Fernand Rochette naar
het boek ‘De vogel en de
componist’

Kostprijs?

Wil je graag meer te weten komen over het

Deelnemen aan de tafelverkoop kost

brouwproces? Ga samen met KWB Zedelgem

€10 voor leden en €15 voor niet-leden.

en Femma Zedelgem op een geleid bezoek

Bezoekers betalen geen inkom.

aan de artisanale brouwerij De Leite, waar

Organisatie?

sinds 2008 gebrouwd wordt en men intussen

Gezinsbond Veldegem

een 12-tal biersoorten produceert. De liefde

Info en inschrijvingen?

voor familie en kunst is een belangrijke pijler

tamaracollier@hotmail.com

bij brouwer Vermeersch en uit zich o.m. in
de artistieke etiketten die op de flessen zijn

15 maart

© Erwin Derous

Problemen met buxus –
vervangende planten

aangebracht.
Wanneer?
Zaterdag 19 maart 2022 om 14u00
Waar?
Samenkomst aan brouwerij De Leite,

Ontdek hoe vogelzang als inspiratiebron

De Leiteweg 32a, Ruddervoorde

diende voor veel (bekende) componisten.

Kostprijs?
Leden en partner: €10

Wanneer?

niet-leden: €15

Vrijdag 11 maart 2022 om 19u00

(proeven en geschenk inbegrepen)

Waar?

Verzekering?

OC ‘De Schelpe’,

KWB en Femma-leden zijn verzekerd tegen

Eernegemweg 32, 8490 Snellegem

Tuinhier Veldegem organiseert deze inte

eventuele ongevallen.

Kostprijs?

ressante lezing over voorkomende proble

Inschrijven?

€5 per persoon

men met buxus en de verschillende soorten

Tegen uiterlijk 12 maart bij

Organisatie?

vervangende planten. Spreker van dienst

• Freddy Slabbinck

Vzw Vloethemveld

is Stefaan Beernaert. Inschrijven is niet

050 20 03 30

Info en inschrijvingen?

verplicht, iedereen is welkom! Enkel leden

freddyslabbinck@skynet.be

www.vloethemveldvzw.be – 050 288 330

kunnen deelnemen aan de tombola vooraf.

• Annie Vansteelandt
050 24 07 22 – 0473 79 75 62

Wanneer?

12 maart

Tweedehandsbeurs
georganiseerd door
Gezinsbond Veldegem

annie.vansteelandt@telenet.be

Dinsdag 15 maart 2022 om 19u30
Waar?
Parochiaal centrum ’t Lokaal,
Lokaalstraat 7 Veldegem
Kostprijs?
Gratis
Meer info?
Chris Vandamme – christiaan_van_dam
me@telenet.be – 050 27 82 96

20 maart

The Legendary
‘Edith Piaf’ in Zedelgem
‘La vie en rose’, ‘Non je ne regrette rien’ of
‘Milord’: wie kent de liedjes van Edith Piaf
niet? De meest spraakmakende Franse
chansonnière ooit beroerde tijdens haar

19 maart
Tweedehandsbeurs voor baby- en kinder
materiaal zoals kledij, speelgoed, baby
spullen,...
Wanneer?
Zaterdag 12 maart van 13u. tot 17u.
Waar?
Turnzaal VBS De Stapsteen,
K. Astridstraat 2, Veldegem
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Geleid bezoek aan
brouwerij De Leite
in Ruddervoorde

leven – en lang daarna - vele harten. Zangeres
Leen Heylen en accordeonist Rein De Vos
brengen de nummers van Edith Piaf en haar
zoektocht naar liefde opnieuw tot leven.
Wanneer?
Zondag 20 maart 2022 om 13u45
Waar?
De Groene Meersen,
Stadionlaan 48 Zedelgem
Kostprijs?
€15 pp (voorstelling + 2 consumpties)

AGENDA

Organisatie?

fermveldegem@gmail.com

www.natuurpunt.be

Happy Friends Zedelgem

www.fermveldegem.be – 0473 51 36 19

Info?

Inschrijven?

Catherine Priem – 0485 50 43 98

€15 storten op rekening

catherinepriem8@gmail.com

BE17-0636-4342-8721 met vermelding:
‘Edith Piaf’ - voor- en achternaam - aantal
personen

23 maart

26 maart

Landschapswandeling
in de Moubekevallei
met Natuurpunt

Rust in je huis,
ruimte in je hoofd!

3 april

Concert met Bob
Savenberg ‘Van brandweer tot Swentibold’

© Erwin Derous

Dit unieke concert brengt u naar de begin

Welke voordelen heeft een proper huis voor
je mentale gezondheid? Hoe begin je eraan?
Hoe hou je het vol? Opruimcoach Nele Colle
geeft je heel wat inspirerende tips om rust
in je huis en ruimte in je hoofd te creëren.
Een organisatie van Ferm Veldegem.
Wanneer?
Woensdag 23 maart 2022 om 19u30
Waar?
Flores, Koningin Astridstraat 29, Veldegem
Kostprijs?
Ferm-dames: €8 – niet-leden: €12
Info en inschrijven?

De Moubekevallei is een waardevol gebied

periode van Clouseau, aangevuld met werk

dat zich situeert tussen Aartrijke, Veldegem

van Stef Bos en Bob zelf. Concert ten voor

en Torhout.

dele van Oranje vzw.

De Moubeek loopt doorheen een licht gol
vend landschap. Houtkanten, hagen en

Wanneer?

bomenrijen vormen een contrast met het

Zondag 3 april om 20u00

open landschap van weiden en akkers.

Waar?
Kerk Sint-Elooi, Zedelgem

Wanneer?

Kostprijs?

Zaterdag 26 maart 2022

• 50 euro (VIP - inclusief BBQ vanaf 18u00)

van 14u00 tot ongeveer 17u00

• 25 euro (cat1)

Waar?

Info en tickets?

Afspraak ter hoogte van Moubekestraat 54,

careforlifezedelgem@telenet.be

Zedelgem

0494 11 87 81

Inschrijven?

AANKONDIGING
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OPENINGSUREN

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

Deelgemeenten
Loppem - Dorp 1, 8210 Loppem
050 84 21 30 - burgerzaken@zedelgem.be
Maandag: 8.30 - 12.00 u. / woensdag: 13.30 - 16.00 u.
Veldegem - Markt 10, 8210 Veldegem

info@zedelgem.be

050 27 81 01 - burgerzaken@zedelgem.be

Voormiddag

Namiddag

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

Maandag

Gesloten

13.30 - 19.00 u.

Aartrijke - Aartrijksestraat 9 (Jonkhove), 8211 Aartrijke

Dinsdag

09.00 - 12.00 u.

Gesloten

Woensdag

09.00 - 13.00 u.

Gesloten

Donderdag

09.00 - 12.00 u.

Gesloten

Vrijdag

09.00 - 12.00 u.

Gesloten

Zaterdag

09.30 - 11.30 u.*

Gesloten

*elke 2de en 4de zaterdag van de maand.

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

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

Afspraak maken
Voor een vlotte dienstverlening werken alle loketten in het
gemeentehuis in Zedelgem op afspraak.
Je kan die online maken via www.zedelgem.be, aan het
onthaal in het gemeentehuis of via 050 288 330.
Ook het recyclagepark werkt sinds 1/11/2020 uitsluitend
op afspraak.

Voormiddag

Namiddag

Dinsdag

10.00 - 12.00 u.

14.00 - 18.00 u.

Woensdag

08.30 - 13.00 u.

14.00 - 18.00 u.

Vrijdag

10.00 - 12.00 u.

14.00 - 18.00 u.

Zaterdag

09.00 - 12.00 u.

13.00 - 16.00 u.

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

Archief

kaart bij de hand om een afspraak te boeken.

Engelstraat 7, 8211 Aartrijke
050 81 44 14
archief@zedelgem.be
Openingsuren en bezoek op afspraak:
-	 Maandagavond tussen 17.00 u. en 19.00 u.

Technische dienst - uitleendienst

-	 Dinsdagvoormiddag tussen 09.00 u. en 12.00 u.

Schatting 71, 8210 Zedelgem

-	 Woensdagnamiddag tussen 13.30 u. en 17.00 u.

050 28 83 30

Een afspraak maken doe je via afspraken.zedelgem.be/

technische.dienst@zedelgem.be

of telefonisch.

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.
20

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

