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IN DE KIJKER

Nieuw wandelnetwerk

Vloethemveld
Sinds 28 maart 2022 is het nieuwe

De bossen tussen Zedelgem en

wandelnetwerk

Vloethemveld

Jabbeke baden in een zee van stilte.

bewandelbaar. Via het wandelnet

Namen als Moordenaarsbos en

werk verken je de groene regio tussen

Ockerhout spreken tot de verbeel

Zedelgem en Jabbeke. De viertalige

ding en bieden een glimp van een

wandelnetwerkkaart is beschikbaar

fascinerend verleden. Tijdens je

voor 8€ en kan je bekomen via

wandeltocht door dit prachtige

www.shop.westtoer.be, bij Westtoer

gebied kom je meer te weten over

en de betrokken gemeentelijke

een verleden dat lang verborgen

toeristische diensten zoals toeristi

bleef, zoals het krijgsgevangenkamp

sche dienst Zedelgem (toerisme@

in Vloethemveld waar duizenden

zedelgem.be of tel. 050 301 067).

soldaten verbleven na de Tweede
Wereldoorlog. Op de trage wegen op

De gekende formule met de knoop

de grens met de polders spot je

punten, waarbij je zelf je eigen routes

gemakkelijk een roofvogel of ander

kan uitstippelen, biedt nu ook rond

wild. Laat je via 53 km aan wandel

Vloethemveld ongekende mogelijk

wegen verrassen door eeuwenoud

heden. De knooppunten zijn uit

erfgoed en gevarieerde natuur.

gestippeld in de ruime regio rond
Vloethemveld en lopen van het cen
trum van Zerkegem tot De Groene
Meersen in Zedelgem.

Nieuwe facebookpagina

Uit in Zedelgem
Vanaf heden kun je alle activiteiten en nieuwtjes van de
diensten archief, bibliotheek, cultuur en toerisme volgen
op de Facebookpagina Uit in Zedelgem.
Een warme oproep om de nieuwe Facebookpagina
te volgen en op de hoogte te blijven van activiteiten,
nieuwtjes en het aanbod cultuur, bib, erfgoed en toerisme
Zedelgem.

Volg Uit in Zedelgem
Je vindt ons trouwens ook terug op Instagram:
uit_in_zedelgem

3

ARCHIEF

Ook de Kerkarchieven van
Sint-Martinus en Sint-Andreas
vanaf nu online doorzoekbaar

Het gemeentearchief beheert niet enkel het

over het kerkbestuur, de eigendommen,

administratieve archief van de gemeente.

de kerk en inboedel zelf,… maar ook het

Je vindt er ook private archieven en collecties.

archief van de parochie en andere parochiale

Door de jaren heen zijn er talrijke schenkingen

instellingen, verenigingen en particulieren.

en bewaargevingen gebeurd. Via de online

Deze deelarchieven zijn een rijke bron van

archiefdatabank Probat worden deze

informatie voor lokale historici.

archieven voor het publiek doorzoekbaar
gemaakt.

Er bevinden zich ook enkele unieke stukken
in deze archieven. We vroegen twee door

Zo kan je onder andere de inventarissen

winterde lokale erfgoedliefhebbers wat

van verschillende verenigingen zoals KSA

voor hen een echt topstuk is:

Loppem (1963-1993), Kunst en Vermaak
Zedelgem (1881-2003), Aartrijke Sportief

Voor Bertrand Denys, secretaris van de

(1932-1996) online raadplegen. Dit over

kerkfabriek van Loppem en lid van de

zicht wordt steeds aangevuld.

lokale heemkundige kring, is het moeilijk

Archieven Sint-Martinus Loppem
en Sint-Andreas Aartrijke

kiezen. Onder andere volgende stukken
verdienen volgens hem bijzondere aandacht:

Het reliekschrijn van de Heilige Sint-Martinus wordt nog
elk jaar uitgestald.

“Dankzij het archief, kunnen we ook veel

wordt het beeld nog elk jaar uitgestald in de

In 2021 werden de archiefinventarissen van

achterhalen over het huidige uitzicht en

kerk. Martinus is ook de patroonheilige van

de kerkfabrieken en parochies van Sint-

gebruiken binnen onze deelgemeente.

onze kerk en parochie (zie inventaris

Martinus Loppem en Sint-Andreas Aartrijke

Zo weten we dat de Loppemse pastores tussen

nummers 29-30).”

afgewerkt. Beide archieven herbergen een

1400 en 1756 op het pastoriegoed woonden.

schat aan informatie over de lokale

Dit pastoriegoed stond op de plaats van het

Jef Depuydt, geïnteresseerde in de

geschiedenis van de parochies. Voor

huidige kasteel en park van Loppem. Dit

geschiedenis van Aartrijke en een van de

Aartrijke dateren de vroegste stukken van

veranderde in de 18e eeuw door pastoor Elias

eerste vrijwilligers bij het Gemeentearchief,

rond 1800, voor Loppem is dat zelfs 1600.

Verdick. Hij wilde dichter bij de kerk wonen

is in de loop der jaren zeer vertrouwd geraakt

Het archief van Sint-Eligius Zedelgem wordt

en vroeg toestemming om de oude pastorie

met het kerkarchief van Aartrijke en vertelt

ook bewaard in het Gemeentearchief en

te verkopen en een nieuwe woning te bouwen.

met veel plezier over het ‘Liber Memorialis’:

wordt momenteel geïnventariseerd. De

In 1756-1757 trok hij de eerste verdieping op

kerkelijke archieven van Sint-Laurentius en

van het huidige gebouw aan de zuidzijde van

“Toen ik een vijftiental jaar geleden bij het

Veldegem bevinden zich nog op de parochie

kerk en kerkhof. In het archief zijn nog alle

opschonen -verwijderen van roestige nietjes

zelf. De overgedragen archieven blijven

documenten bewaard gebleven rond de

en spelden- een lijvig register ontdekte met

eigendom van de kerkfabriek en de

aankoop van de grond en de bouw zelf (zie

de naam 'Liber Memorialis' was ik uitermate

Pastorale Eenheid Tabor, maar zijn wel voor

inventarisnummers. 232-234).”

verrast. De naam alleen al sloeg in, maar de
tijd ontbrak om van de inhoud te genieten.

een groot stuk vrij raadpleegbaar in het
gemeentearchief. Gezien de omvang van

“Van een heel andere orde zijn de stukken

Pas toen ik enkele jaren later het boek

de collectie, is het niet mogelijk om de stuk

over de gift van de zilveren buste van Sint-

opnieuw in handen kreeg in het gemeente

ken zelf digitaal aan te bieden.

Martinus door Thomas de Schietere de

archief kon ik volop genieten van het interes-

Lophem (ter Loo) en zijn vrouw Marie

sante werk. Letterlijk zou je dit een 'leerboek'

Anchemant aan de kerk van Loppem. Het

kunnen noemen van de geschiedenis en de

zilveren schrijn werd in 1768 met grote

gebeurtenissen die zich in de parochie en in

Beide archieven omvatten zowel het

plechtigheid naar de kerk gebracht. Op

de gemeente hebben voorgedaan.”

archief van de kerkfabriek, met informatie

11 november (het feest van Sint-Martinus)

Wat vind je in deze archieven?
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ARCHIEF

Ontdek de archieven zelf!
Surf naar probat.west-vlaanderen.be.
Je vindt de archieven van de gemeente
Zedelgem onder het archievenoverzicht
aan de rechterkant op de startpage en kan
via deze weg ook inzage vragen in de
stukken ter plaatse.
Je maakt hiervoor een afspraak met het
archief via www.zedelgem.be/afspraken of
bel naar 050 814 414.

Zin om mee te helpen?
Heb je zin om je mee in te zetten voor
het lokale verleden? Het gemeente
archief is steeds op zoek naar vrijwilligers
Portret van August Neyens, Collectie familie Neyens.

Fragment uit het Liber memorialis van Aartrijke.

“De auteur August Neyens (°Ichtegem 1874

“Het was dan ook niet verwonderlijk dat

en + Wijnendale 1955) was de schrijver in

E.H. Jules Pollet tijdens zijn priesteropleiding

dienst van de parochie maar hij nam ook

het werk van August ook ontdekte. Het is de

taken van de gemeente op. Door zelfstudie

leidraad geworden voor zijn vele geschied-

en opzoekingswerk kon hij in 1897 beginnen

kundige artikels in diverse tijdschriften en

met het neerpennen in sierschrift van de tien-

zijn 'Bijdragen tot de geschiedenis van

tallen 'hoofdstukken'.”

Aartrijke'.”

om mee te helpen met het inventariseren
en publiek toegankelijk maken van
schenkingen.
Of heb je zelf interessante historische
documenten, foto’s, archieven… over
Zedelgem die je graag wil schenken? Stuur
een mailtje naar archief@zedelgem.be
of bel naar 050 814 414.

ERFGOED

Vondsten Vloethemveld
in de kijker

Tijdens de metaaldetectiecampagne in het Vloethemveld zijn
verschillende laat-oorlogse veldflessen van de Duitse Wehrmacht
aangetroffen. Het gaat om zwaar gecorrodeerde veldflessen met
platte en een bolle kant waarop de rode verf of groene verf nog te
zien is. De vilten bekleding van de veldflessen is niet bewaard.
Een zeldzame vondst is de zeer fragiele grote zwarte gamel van de
Wehrmacht. Dit exemplaar is vermoedelijk niet van Duitse origine
maar wel Lets.
Ten slotte zijn ook enkele drinkbekers aangetroffen. Op de foto zie
je twee aluminium drinkbekers van het Duitse Leger die pasten op
aluminium veldflessen. De productie van deze exemplaren is te
dateren in het begin van de Tweede Wereldoorlog.
Ontdek deze en andere vondsten van het Vloethemveld op de
website van Raakvlak, surf naar https://collectie.raakvlak.be

Vondsten in de kijker - Raakvlak © Vlaamse Landmaatschappij, Leen De Neve
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VEILIGHEID

Tips voor het terug rijklaar maken

van je motorfiets

Het begint eigenlijk op het
moment dat je een motorfiets
op stal zet voor zijn winterslaap:

Wat te doen wanneer je jouw
motor na het winterseizoen uit
de stalling haalt?

• Klaarmaken voor de winterslaap > dealer

• Verzekering

Check volgende zaken:
motor laten nazien.

• Verse vloeistoffen
• Benzine verversen

• Tank je motorfiets nog eens goed vol, zo

• Bandenspanning

kan er tijdens het stilstaan geen roest

• Het laden van de accu

vorming optreden aan de binnenkant

• Lekkage check

van je brandstoftank.

Verzekering

• Motor netjes poetsen.
Het is natuurlijk van belang wanneer je met
• Motor beschermen tegen vocht > verstuiven
met WD40 > remschijven en remklauwen
vermijden.

de motor de weg op gaat dat je goed verzekerd

werken is het raadzaam om de banden

bent.

spanning te checken.

Verse vloeistoffen

Zorg voor de juiste spanning. Wanneer het

• De banden > probeer de motorfiets op

te laag of te hoog is gaat dit ten koste van

de middenbok te plaatsen zodat het

Wanneer je met jouw stalen ros het asfalt

gewicht van de motorfiets niet op de

trotseert moet je goed kunnen remmen.

banden rust. Indien geen middenbok

Check daarom voor je gaat rijden of de

beschikbaar kunnen pitbokken worden

remmen nog werken en of er voldoende

aangekocht om dit probleem op te lossen

remvloeistof aanwezig is.

> zo gaan we vermijden dat er platte
vlakken ontstaan op de banden.
• De batterij > ideaal is om de batterij uit
te halen en op een warme plaats te
bewaren > wil je het goed doen is het
aangeraden om een druppellader aan

je banden en wegligging.

Het laden van de accu van de
motor
Wanneer je motor een periode stil heeft

Kijk bij het rijklaar maken van de motor ook

gestaan is het aannemelijk dat de accu

naar het oliepeil en naar je filter. Het is aan

langzaam leeg raakt of zelfs leeg is. Dit kan

te raden deze te vervangen zodat er geen

gebeuren wanneer je geen druppellader

vuil in de motorolie komt.

hebt gebruikt in deze periode. Je zal de

Benzine verversen

te sluiten op de batterij > deze kan

accu dus moeten opladen. Het kan gebeuren
dat de accu helemaal niet meer oplaadt.
Dan is het helaas tijd voor een nieuwe.

gedurende meerdere maanden aan

Wanneer je jouw motor volgetankt weg

gesloten blijven.

hebt gezet voor de winter is dit een handeling

Lekkages

die je links kunt laten liggen. Er is tijdens
• Ketting > ketting goed reinigen en

deze periode weinig condensvorming

Het laatste waar nog even naar gekeken

opnieuw insmeren.

geweest en er zijn weinig stoffen verdampt.

moet worden voor de garagedeur open

Wil je de motorfiets afdekken tijdens de

Mocht je dit vergeten zijn is het toch handig

gaat is of er lekkages aanwezig zijn. Kijk

winter, doe dit dan met een speciale hoes

om de benzine in de motor even te verversen.

daarom goed bij het rijklaar maken van de

die hiervoor voorzien is. Oude dekens of

Het is hoogstwaarschijnlijk dat de benzine

motor als er geen vloeistof op de grond ligt.

een zeil zijn niet ideaal, ze trekken vocht

zijn kracht heeft verloren.

Nu is jouw stalen ros klaar om het asfalt te

aan waardoor hieronder een soort
microklimaat ontstaat die de motorfiets

Bandenspanning check

gaat aantasten.

Begin rustig en let op snelheidscontroles.
Om jouw motor niet onnodig hard te laten
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gaan berijden.

Better to be safe than sorry!

BIBLIOTHEEK

De hoofdbibliotheek op site De Groene Meersen is gesloten op Paasmaandag 18 april.

Paasworkshop

Foam Clay
i.s.m. Feeërieke
Woensdag 6 april 2022

Wil je graag nieuwe paasversiering dit jaar of zoek je nog een leuke activiteit
voor je kind(eren) in de paasvakantie? Schrijf je kind(eren) tussen 4 en 7 jaar
oud dan in voor de workshop Foam Clay.
Elk kind kan een 10-tal paasfiguren (gemaakt uit MDF) bekleden met Foam
Clay (zelfhardende boetseerklei) en versieren met parels.

Luisteroortjes
Zaterdag 2 april 2022

Het aantal plaatsen is beperkt (max. 35 deelnemers), schrijf je dus snel in!
Bibliotheek Zedelgem - 14u. tot 16u - 2,50€
inschrijven tot 30 maart 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 de bibliotheek voor de
activiteit ‘Luisteroortjes’. Hierin laten we elke maand
een ander thema aan bod komen. Op 2 april is het
thema ‘Op avontuur’. Vooraf inschrijven is niet nodig.
Bibliotheek Zedelgem - 11u. tot 12u - gratis
050 208 008 - bibliotheek@zedelgem.be
van 3 tot 6 jaar

Spelletjesnamiddag

Elke woensdagnamiddag

Sinds woensdag 2 maart kan je elke woensdagnamiddag gezelschaps
spelletjes komen spelen in de hoofdbibliotheek. Kom tussen 14 en 19u. langs
om samen met familie of vrienden een spelletje te spelen!
Deze spelletjesnamiddagen zijn gratis en vooraf inschrijven is niet nodig.
Iedereen vanaf 4 jaar is welkom. Gelieve jonge kinderen wel te begeleiden
(er is geen opvang voorzien).
Spelplezier gegarandeerd voor zowel jong als oud. Kom je ook? We kijken
alvast uit naar jullie komst!
Bibliotheek Zedelgem - 14u. tot 19u. - gratis
050 208 008 - bibliotheek@zedelgem.be
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BIBLIOTHEEK

Workshop

Stop-motion
i.s.m. Mediaraven
Maandag 11 april 2022

Ben je tussen 8 en 10 jaar en gebeten door technologie? Kom dan zeker naar de
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.
Schrijf je snel in want het aantal plaatsen is beperkt (max. 20 deelnemers).

Lezing

Bierbrouwen
in kader van
jaarthema
Culinair
Genieten

Dinsdag 26 april 2022
Altijd al willen weten hoe bier gebrouwen wordt?

Bibliotheek Zedelgem - 14u. tot 17u. - 2,50€

Of wat het verschil is tussen een dubbel of een

inschrijven tot 4 april via bibliotheek@zedelgem.be

tripel? En wat is rood bier nu eigenlijk? Ben je

of 050 208 008 of aan de balie van de bib

benieuwd welk biertje bij welk gerecht past?
Dan ben je bij Wouter van ‘Bar Belge’ aan het
juiste adres. Op 26 april maakt hij je, speciaal
voor de Zedelgemse bibliotheek, wegwijs in de
wondere wereld van het bierbrouwen. Voor wie
wil, is er ook een kleine degustatie voorzien.
Gelieve vooraf in te schrijven want het aantal
plaatsen is beperkt (max. 30 personen).
Bibliotheek Zedelgem – 19.30u. - 5,00€

SPORT

Fit de zomer in met

Loop je Fit!

Sportdienst Zedelgem organiseert

Surf naar inschrijvingen.zedelgem.be

joggingsessies voor de startende loper.

om je in te schrijven.

inschrijven tot 19 april via
bibliotheek@zedelgem.be of 050 208 008 of
aan de balie van de bib

Werk aan je kracht, coördinatie en
uithouding via eenvoudige oefeningen,

Voor meer info contacteer

en beleef vooral veel loopplezier.

sportdienst Zedelgem

Vanaf 19 april 10 weken lang telkens

sport@zedelgem.be - 050 288 602

©Lorenzo Rui

op dinsdagavond om 18.30u.
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SPORT

Sporthappening - 24ste editie
Op zondag 1 mei kan je -na twee jaar
corona- opnieuw terecht in De Groene
Meersen voor de 24ste editie van de
sporthappening. Je kunt er kennismaken
met een waaier aan sporten tijdens een
grootse sporthappening. Alle kleuters,
kinderen en jongeren tot 14 jaar kunnen

Programma van 13u. tot 16.30u.
• Attracties
hindernissenparcours, bouncing eggs, de happende draak, MTB-parcours…
• Sportproeven

GRATIS proeven van de vele sporten en at

badminton, hengelen, tennis, volleybal, dance twirling, dans, karate, basketbal,

tracties! Naast de vele sportieve

multimove, voetbal, boogschieten, minivoetbal, paardrijden, skate initiatie en meer.

initiaties kun je je dit jaar ook uitleven op
allerlei leuke attracties en springkastelen.
Tenslotte kan je ook in het zwembad

• Begeleid kleuterprogramma (voor kleuters vanaf 4 jaar)
dans, springkastelen, kleuterfietsen...

terecht voor heel wat waterplezier. Vergeet
dan ook je zwemkleding niet!
Om 16.30u. ontvangen alle deelnemers een attentie.
Kleuters, kinderen en jongeren tot 14 jaar
welkom.

Je kan de dag zelf inschrijven vanaf 13u.

Sport- en zwemlessen
De inschrijvingen beginnerscursus zwemmen derde trimester
zullen online staan vanaf 1 april om 12u., de zomercursussen
vanaf 9 mei. De plaatsen zijn beperkt, dus vlug inschrijven via
inschrijvingen.zedelgem.be is de boodschap!
Meer info op de gemeentelijke website,

Ben je niet digitaal actief?
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. Je kan er terecht van
10u. tot 11.30u. en van 14u. tot 15.30u.

surf naar https://www.zedelgem.be/zwemlessen
Vanaf 18 maart kan er opnieuw online ingeschreven worden
voor de cursussen dag-en avondsporten derde trimester via
inschrijvingen.zedelgem.be
Meer info op de gemeentelijke website vind je op:
www.zedelgem.be/sportactiviteiten-voor-volwassenen

9

JEUGD

JEUGD

SPW Kriebels paasvakantie
Speelpleinwerking paasvakantie loopt van maandag 4 april t.e.m.
vrijdag 15 april en wordt aangeboden voor kinderen van 3 t.e.m. 11 jaar.
Locatie

Inschrijvingen

Jeugdcentrum op site De Groene Meersen

Vooraf inschrijven is gewenst. Als je zeker

(Stadionlaan 48, 8210 Zedelgem)

wil zijn van je plaats, schrijf je best vooraf in!

• Via je gezinsaccount kan je ook je attest
verkrijgen voor de belastingen en voor
de terugbetaling van de mutualiteit.
• Indien je nog openstaande facturen hebt,

Leeftijd en zaal
We verdelen onze groepen volgens de

Via inschrijvingen.zedelgem.be maak je

dan kan je niet inschrijven. Gelieve eerst

een gezinsaccount aan. Je voegt de gezins

deze facturen te vereffenen.

leden toe en vult de medische fiche in.
• Annuleren kan altijd, maar breng ons

bestaande leeftijdsgroepen.
Gelieve je bij het inschrijven strikt aan deze

Heb je al een gezinsaccount? Log in op

hiervan zeker op de hoogte. Als je in

leeftijdsgroepen te houden.

inschrijvingen.zedelgem.be en voer de

schrijft en daarna annuleert, neem je

inschrijving in. Je krijgt je factuur in je mail

namelijk een plaats in van een ander

box na de vakantie, die kan je dan via over

kind. Denk dus goed na voor je inschrijft.

Elke groep heeft zijn eigen zaal en zijn eigen
in- en uitgang. Volg de route naar de juiste
zaal.
Tijdens de activiteit spelen de mieren in het
JOC en blijven de krekels in de polyvalente
zaal.
10

schrijving betalen.

Start en einde

• Houd je wachtwoord en login goed bij
want dit heb je nodig om in te schrijven

We starten de opvang om 7u. en sluiten de

en je gegevens aan te passen.

speelpleinwerking om 18u.

Dit wil zeggen dat je tussen 7u. en 9u. je
kinderen kan brengen en tussen 16.30u.
en 18u. ze weer kan ophalen.
Komt je kind maar voor een halve dag?
Ophalen over de middag kan tussen 12u.

GROEP

Bijtjes

KLEUTER/
LEERJAAR

LEEFTIJD

GEBOREN IN

ZAAL AFZETTEN
EN OPHALEN

1ste
& 2 kleuter

3 t.e.m. 4 jaar
(pampervrij)

° 2017-2018

Instuif
jeugdcentrum

3de kleuter
& 1ste leerjaar

5 t.e.m. 6 jaar

° 2015-2016

Mattenzaal

2de
& 3de leerjaar

7 t.e.m. 8 jaar

° 2013-2014

Polyvalente zaal
jeugdcentrum

4de, 5de & 6de
leerjaar

9 t.e.m. 11 jaar ° 2010-2011-2012

de

en 12.30u., brengen is mogelijk tussen
12.30u. en 13.30u.
Rupsen
Gelieve je strikt aan deze uren te houden.

Prijs

Krekels

De prijs per halve dag speelpleinwerking is
4€. Er wordt ’s middags verse warme soep
aangeboden en per halve dag krijgen de
kinderen een sapje van de Wereldwinkel.

Mieren

Polyvalente zaal
jeugdcentrum

Mee te nemen
Een herbruikbare gevulde fles water, een
lunchpakket (bij een volle dag) en 1 tussen
doortje per halve dag.
Zorg steeds voor aangepaste kledij. Zet
overal je naam op!

Contact
Jeugd- en sportdienst:

● Bijtjes

050 288 602

● Rupsen

(tijdens kantooruren)

● Krekels & Mieren

Speelpleinwerking:
0498/170 739
(enkel tijdens de werking)
Mailadres:
speelpleinwerking@zedelgem.be
www.zedelgem.be/
speelpleinwerking-kriebels-en-swap

ugd- en
Volg je
p
ie ns t o
spor td
ok en
Facebo
am
I n s tag r
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JEUGD

Buitenspeeldag
Woensdag 20 april 2022
van 14u. tot 16.30u. voor kinderen van 3 t.e.m. 11 jaar
Op 20 april 2022 vieren we de 15de

• Veldegem: speelplein Bosserij

editie van de Buitenspeeldag in

• Zedelgem: speelplein Groene Meersen

Zedelgem.

Wat mag je verwachten?

Ook dit jaar willen we zo veel als
mogelijk kinderen en jongeren uit

Een gratis namiddag vol spel en plezier

nodigen op een leuke buitenspeeldag.

in je eigen buurt.Inschrijven is niet

Om het spelen nog dichter tot bij de

nodig.

kinderen te brengen organiseert de
gemeente in elke deelgemeente.

De kinderen die oud genoeg zijn
komen alleen naar het speelplein.

De Buitenspeeldag is dé dag waarop

De kleine kinderen moeten begeleid

we het belang van buitenspelen extra

worden door een ouder of een andere

in de kijker zetten en stimuleren met

vertrouwenspersoon. Het is niet onze

tal van speelprikkels en activiteiten

bedoeling om 'opvang' te organiseren.

verspreid over onze gemeente.

Waar moet je zijn?
• Aartrijke: speelplein Jonkhove
• Loppem: sporthal Strooien Hane

Contact: Jeugd- en sportdienst
050 288 602 (tijdens kantooruren)
jeugd@zedelgem.be

SWAP op woensdag
Jongeren tussen 12 en 15 jaar worden niet langer persoonlijk gecontacteerd via

Wens je in te schrijven voor een activiteit kun je dit

brief of mail om deel te nemen aan de activiteiten van de SWAP. Dit komt omdat

doen via inschrijvingen@zedelgem.be

de GDPR-privacywetgeving gewijzigd is en dit niet meer toelaat.

Hartelijk welkom en hopelijk tot snel!

De gemeentelijke jeugddienst raadt daarom aan om de Facebook en Instagrampagina van de jeugd-en sportdienst te volgen op
www.facebook.com/jeugdsportzedelgem
en
www.instagram.com/jeugdensportdienst_zedelgem
Alle info over SWAP op woensdag, de flyer SWAP voorjaar 2022 vind je ook terug
op de infopagina Jeugd van de gemeentelijke website: www.zedelgem.be/jeugd
12

C U LT U U R

Piano Man Band
The music of
Billy Joel and Elton John

Concert op vrijdag 22 april 2022
Billy Joel en Elton John behoren tot de

jarenlang met z'n tweeën op tournee

liedjes voor de echte liefhebbers. Zonder

meest succesvolle soloartiesten aller tijden.

geweest.

pruiken of glitterpakken, maar muzikaal

Twee zeer verschillende muzikanten maar

het ultieme eerbetoon aan de twee

met veel overeenkomsten: beiden beleefden

De jonge mannen van Piano Man Band

hun doorbraak in de jaren '70, trekken tot

brengen in Zedelgem een eerbetoon aan

op de dag van vandaag nog overal ter

hun muzikale helden. De band bestaat uit

wereld volle stadions en zijn bovendien

zes bevlogen muzikanten en speelt de

allebei echte “piano mannen”, zichzelf

grote hits van zowel Billy Joel als Elton

begeleidend op de vleugel. Een bepaalde

John: van “Piano Man” tot “My Life”, “Your

verbondenheid voelen ze zelf ook; ze zijn

Song” tot “Rocket Man” en daarnaast ook

zangers/pianisten!

20 u. • GC De Groene Meersen • € 15
www.zedelgem.be/tickets
050 288 330 • tickets@zedelgem.be
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ERFGOED

Erfgoeddag
maakt
school in
Zedelgem
Al twintig jaar toont de cultureel-erfgoedsector zichzelf
op de eerste zondag na de paasvakantie van zijn aller
beste kant. Het doel van al die inspanningen? De rijk
dom, verscheidenheid en het potentieel van al het
roerend en immaterieel cultureel erfgoed dat
Vlaanderen en Brussel rijk is onder de aandacht van
zoveel mogelijk mensen brengen.
Dit jaar is het thema ‘Erfgoed maakt school’. Binnen dit
thema wordt zowel ingezet op publieksactiviteiten en
projecten voor of samen met scholen.

Gidsbeurt en lezing ‘Onderwijs in en rond Vloethemveld’ op zondag 24 april

Rondleidingen met vooraf een lezing
• Op zondag 24 april 2022 om 10u. en 14u.
• Duur: ongeveer 2 uur

De kazerne Kapitein Stevens is een begrip in Zedelgem en omstreken.

• Afspraak: POV-Parking P1, Diksmuidse Heirweg 6, 8210 Zedelgem

Oorspronkelijk gebouwd als ondersteuning voor het nabijgelegen

• Deelname is gratis

munitiedepot, is het gedurende meer dan 70 jaar een onderkomen

• Inschrijven verplicht: via www.vloethemveldvzw.be of mail naar

geweest voor beroepsspecifieke opleidingen zoals de school voor
onderofficieren van defensie, de politieschool en opleidingscentrum

14

info@vloethemveld.be

voor brandweer, ambulance en redders aan zee.

Erfgoed in de schoolbuurt… en in Bokrijk

Daarnaast werd er niet zover uit de buurt in de nadagen van de

De gemeente grijpt dit thema ook aan om het lokale erfgoed

tweede wereldoorlog les gegeven aan krijgsgevangenen waarbij

bekend te maken bij de Zedelgemse lagere scholen. Dit gebeurt

ook het YMCA een rol heeft gespeeld.

via een proeftraject tijdens de Erfgoedweek met de Sint-

De toegangspoort van de Kazerne - Collectie Gemeentearchief Zedelgem

Het Postje van Loppem - © Bokrijk

ERFGOED

Maartensschool in Loppem en Bokrijk. Het vijfde leerjaar gaat

worden de mogelijkheden bekeken om dit verder uit te rollen voor

hiervoor op ontdekking in het rijke verleden van hun gemeente.

andere Zedelgemse scholen.

Twee weken lang krijgen de leerlingen allerlei erfgoedactiviteiten

Meer praktische informatie over dit project volgt op

voorgeschoteld: zo helpen ze bijvoorbeeld wrijfprenten maken

www.zedelgem.be/educatieve-erfgoedwerking

van de gerestaureerde graftekens aan de kerk van Loppem, ze
worden op sleeptouw genomen door de Heemkundige Kring
‘Pastoor Ronse’ en gaan op bezoek in het Kasteel van Loppem. Zo
maken ze kennis met het dagelijkse leven in de 19e eeuw en ont
dekken ze wat erfgoed allemaal kan betekenen. Op het einde van
het project, gaat de groep naar Bokrijk, om daar het gerestaureerde
‘Postje van Loppem’ te bezoeken, dat in 1964 aan Bokrijk werd
geschonken. Ook daar steken ze tijdens verschillende workshops
de handen uit de mouwen.
Deze Erfgoeddag is hét moment om de eerste stappen te zetten
naar een educatieve erfgoedwerking waarbij leerlingen met
ondersteuning van het gemeentearchief op een hedendaagse
manier kennismaken met erfgoed in hun buurt. Na dit proeftraject

LOKALE ECONOMIE

Maand van de Markt
Prijsuitreiking

Ook dit jaar ondersteunt gemeente

markten en kans te maken op het winnen

Zedelgem de 'wekelijkse markt' met een

van een prijs. Hoe meer aankopen je doet,

positieve stimulans. Dit jaar wordt het

hoe groter je kans om een prijs te winnen.

De prijsuitreiking zal plaatsvinden op

concept van de provincie West-Vlaanderen

Ga jij dit jaar ook voor onze hoofdprijs?
Dit is een Vakantiecheque Logeren in

donderdag 5 mei 2022.

zelfs uitgebreid naar alle Vlaamse
gemeenten en dit niet voor één week, maar

Vlaanderen t.w.v. 300 euro!

wel gedurende de hele maand april!

Prijzen te winnen
De marktkramers en het gemeentebestuur
slaan dit jaar opnieuw de handen in elkaar
om de klanten marktbezoekers tal van
mooie prijzen te laten winnen.
Kom dus op donderdagvoormiddag 7, 14,
21 en 28 april naar de markt op het plein
aan de kerk van Sint-Elooi om er gezellig te
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LOKALE ECONOMIE

Koop Lokaal

Oproep Kandidaat Ambassadeurs Lokale Handelaar

schrijf je nu in!

Waarom
?
deelnemen
t je
elname ze
· Met je de lang van
mee het be n in de kijker
pe
lokaal ko
(incl. foto)
· Je winkel website
komt op de kaal.be
plo
www.ikkoo

Word ambassadeur van de ‘Ik koop lokaal’-campagne
Mensen stimuleren om te winkelen bij lokale winkeliers, dat is de bedoeling van de ‘Ik koop

iegt promot
· Je ontvan zo weten je
materiaal, je meedoet
t
klanten da

lokaal’-campagne. Om deze campagne kracht bij te zetten, zijn we op zoek naar ambassadeurs

diainciale me
· Een prov zet de actie
campagne
r
in de kijke
mmen
kunnen ste zaak
· Klanten
met jouw
en stoefen

voor deze actie in 2022. Ben jij een lokale handelaar en wil jij deze campagne mee een gezicht
geven? Stel je dan snel kandidaat op www.ikkooplokaal.be

el in op
Schrijf je sn
e
plokaal.b
www.ikkoo

www.ikkooplokaal.be
#ikkooplokaal

Wie wordt de ‘Ik koop lokaal-ambassadeur’ van Zedelgem?
Ook dit jaar verkiezen we Ik koop

gestemd worden vanaf 13 april tot 10 mei

De communicatiecampagne kadert binnen

lokaal-ambassadeurs. De campagne start

2022.

het kernversterkend beleid dat OC West

op 1 maart, de finale is voorzien op 2 juni.

namens de Provincie West-Vlaanderen
Het doel van de campagne ‘Ik koop lokaal’

voert. In 2021 werden ambassadeurs in

Tijdens de eerste fase van de campagne

is om sterke, dynamische handelskernen

52 West-Vlaamse gemeenten verkozen.

kunnen handelaars zich inschrijven om zich

te creëren met unieke lokale zelfstandige

Meer dan 400 handelaars hadden zich aan

kandidaat te stellen. Inschrijven als kandi

handelaars en winkeliers van hier, die zowel

gemeld voor de actie en er werden meer

daat ambassadeur lokale handelaar kan

op vlak van aanbod als tewerkstelling een

dan 35.000 stemmen uitgebracht door

via www.ikkooplokaal.be van 1 maart

duurzaam karakter hebben. Handelaars

klanten.

t.e.m. 1 april 2022.

kunnen zich in deze actie kandidaat stellen
om ambassadeur te worden voor hun

16

Fase twee van de campagne bestaat dan

gemeente en consumenten kunnen

uit de stemmingsronde. Er zal kunnen

stemmen op hun favoriete lokale winkelier.

Meer info op www.ikkooplokaal.be

OPENBARE WERKEN

Veilige fietspaden en nieuwe
bushaltes op Brugsestraat
in Aartrijke,
drie maanden werken vanaf 19 april
Wegen en Verkeer werkt vanaf dinsdag

voor de onveilige situaties. Het resultaat:

opeisen om de halte te verlaten. De bus

19 april 2022 op de Brugsestraat (N368) in

het afgescheiden fietspad wordt aan beide

loopt zo minder vertraging op en het

Aartrijke. De fietspaden bij het binnen

kanten van de weg verder doorgetrokken,

verlaagt de kans op ongelukken.

rijden van de bebouwde kom worden

tot net voor de Schoolstraat/Ossebilkstraat.

veiliger aangelegd. Over een stuk van zo’n

Vanaf hier liggen er geen groenvakken in

400 meter worden ook alle voetpaden,

het midden van de weg, dus fietsers en

parkeerstroken en twee bushaltes vernieuwd.

auto’s kunnen veilig de weg met elkaar

De werken van Wegen en Verkeer starten

delen. De overgang van het fietspad naar

op dinsdag 19 april 2022. Ze duren ongeveer

de rijweg wordt ook veiliger aangelegd. Een

3 maanden en gebeuren in 2 fases. Eerst

Fietsers op de rijweg

Verkeershinder

groenvak met lage beplanting aan het eind

wordt gewerkt op de ene weghelft, daarna

Honderdvijftig meter na het binnenrijden

van het fietspad geeft de fietsers

is de andere aan de beurt. Ter hoogte van

van de bebouwde kom van Aartrijke

‘rugdekking’ wanneer ze de weg oprijden,

de werken moeten fietsers en voetgangers

moeten fietsers de rijweg oprijden. Vanaf

zonder de zichtbaarheid in te belemmeren.

oversteken naar de andere kant van de weg.

daar delen ze de weg met het gemotori
seerd verkeer. De overgang van het fiets
pad naar de rijweg is vandaag nogal abrupt

Voetpaden, parkeerstroken en
bushaltes

en onveilig. Bovendien kunnen auto’s de

De Brugsestraat wordt ook in één richting
afgesloten voor autoverkeer. Verkeer naar
Zedelgem moet omrijden langs Eernegem
en Torhout via de Eernegemsestraat (N368),

fietsers daarna niet op een veilige manier

Naast de fietspaden worden alle voet

de Oostendesteenweg/Torhoutbaan (N33)

voorbijsteken, door de groenvakken in het

paden, parkeerstroken en de twee bushaltes

en Torhoutsesteenweg (N32). Verkeer naar

midden van de weg.

‘Aartrijke Wagenmakerij’ vernieuwd. Beide

Aartrijke kan gewoon voorbij de werken

bushaltes krijgen een verhoogd perron,

rijden.

Rugdekking voor fietsers

zodat iedereen er makkelijk op de bus kan
stappen. De bus stopt voortaan op de rijweg,

Actuele informatie op

Wegen en Verkeer en de gemeente

in plaats van in een halte ernaast. Zo moet

wegenenverkeer.be/zedelgem

Zedelgem zochten samen een oplossing

de bus niet wachten en haar voorrang
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MOBILITEIT

Mobiliteitsswitch
openbaar vervoer
Met de mobiliteitsswitch zet Vlaanderen in op efficiënter, duurzamer en flexibeler openbaar vervoer.

Lees meer
over de nieuw
e
mobiliteitsvisi
e op
mobiliteitssw
itch.be

Samen maken we
de mobiliteitsswitch
Efficiënter, duurzamer en
flexibeler openbaar vervoer

Hoppin, het nieuwe mobiliteitsmerk dat alle

Met de mobiliteitsswitch zet Vlaanderen in op efficiënter,

maakt combimobiliteit eenvoudiger. Vlot overstappen doe je

duurzamer en flexibeler openbaar vervoer. De trein, tram

op een Hoppinpunt, dit is een knooppunt waar verschillende

en bus blijven vaste waarden. Op drukke verbindingen zetten

vervoermiddelen samenkomen, zoals bus, tram, deelsystemen

we snellere en frequentere bussen en trams in. Op plaatsen

of flexvervoer (Hoppinbus of -taxi). Je route plannen, boeken

waar er minder vraag is naar openbaar vervoer zetten we in

(en later ook betalen) kan via de app, de website of het

op flexvervoer. Je reserveert dan vooraf een rit of gebruikt een

callcenter van de Hoppincentrale.

deelfiets of -wagen om een deel van je traject af te leggen.

maakt
combimobiliteit eenvoudig

openbaarvervoersoplossingen onder één naam bundelt,

Op naar de mobiliteitsswitch
In 2022 werken de Vlaamse overheid, De Lijn, de
vervoerregio’s en de lokale besturen verder aan de realisatie

Centraal in de mobiliteitsswitch staat combimobiliteit.

van deze nieuwe mobiliteitsvisie. De Hoppincentrale

Dat wil zeggen dat je verschillende vervoermiddelen combineert

wordt verder uitgerold, er verschijnen Hoppinpunten in het

om je bestemming te bereiken. Denk aan trein, bus, tram, je

straatbeeld, het nieuwe net van De Lijn wordt op punt gezet

eigen fiets of deelsystemen zoals een deelfiets of -wagen.

en het flexvervoer wordt getest in een aantal regio’s.

Bereid je voor op
mobiliteitsswitch.be
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Hoe pakken we dit aan in
jouw regio?
Het openbaarvervoersaanbod is op maat van jouw regio. Daarom is Vlaanderen opgedeeld in 15 vervoerregio’s. Vervoerregio Brugge
bestaat uit 9 gemeenten die samenwerken aan een gezamenlijke mobiliteitsvisie voor alle vervoermiddelen.
In het gezamenlijk plan wordt ingezet op:
Sterke busverbindingen van en naar Brugge, vanuit Sijsele, Beernem en Oedelem, Oostkamp, Zedelgem en
Loppem, Jabbeke, Blankenberge en Knokke-Heist. Tijdens de spits worden deze versterkt in functie van
woon-werk- en woon-schoolverkeer.
Een nieuw stedelijk busnet in Brugge, waardoor op de invalswegen binnen de stadsgrens elke 10 à 15 minuten een bus rijdt.
Een aanbod van flexvervoer (Hoppinbus of -taxi), deelfietsen en deelwagens waar er minder vraag is
naar openbaar vervoer. Met een goede bediening van belangrijke bestemmingen zoals AZ Zeno, het Zwin, …

Het slim combineren van trein, bus, tram en deelvoertuigen, hoe loopt dit dan?
Hieronder vind je enkele voorbeeldtrajecten* voor jouw regio. Wat dit voor jou betekent, ontdek je vanaf het najaar.

Halte
Oostende
Kapellestraat

Halte
Jabbeke Dorp

Bart
uit Jabbeke gaat
shoppen in Oostende
en neemt de bus
in het dorp.

Farah

Met bus naar halte Oostende
Kapellestraat

Halte
Houtave
Centrum

Halte Brugge
AZ Sint-Jan

uit Houtave gaat
naar de wekelijkse
markt in Brugge.

uit Oostkamp
heeft een
mobiliteitsbeperking
en zit in een rolstoel.
Ze gaat maandelijks
op bezoek bij haar
vriendin in Oedelem.

*

Station
Brugge

Station
Zedelgem
uit Zedelgem werkt bij
Bombardier in Brugge
en vertrekt thuis
met zijn fiets.

Anna

Halte
Dijver

Markt

Met bus naar halte
Brugge Dijver

Met bus of taxi naar
halte Brugge AZ Sint-Jan

Marco

Kapellestraat

Met trein naar
station Brugge

Thuis in
Oostkamp

Werkplaats
Bombardier

Met deelfiets
naar werk

Oedelem

Met Hoppinflex+ (bus of taxi)
naar vriendin

Op basis van de nieuwe en goedgekeurde openbaarvervoerplannen.

RECHTERPAGINA BRUGGE.indd 1

13/01/2022 18:01
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Zwaluwen
op hotel
De zwaluwen in Zedelgem doen het goed. De tellingen van
Natuurpunt Zedelgem tonen dat ondanks het koude, natte voorjaar
van 2021 er geen daling was in het aantal bewoonde nesten.
Integendeel, in Zedelgem was er zelfs een lichte stijging van het
aantal bewoonde nesten door huiszwaluwen.
Een van de factoren die bijdragen aan het succes van de huis
zwaluw is het bijplaatsen van kunstnesten. Vorig jaar werden, door
Natuurpunt, 22 kunstnesten bijgeplaatst waarvan er maar liefst 18
bewoond waren.
Dit

jaar

plaatste

gemeente

Zedelgem

zijn

eerste

zwaluwtil op de site van de ecologisch volkstuinpark Den Doorn.
Noem het gerust een hotel voor huiszwaluwen. Er zijn 18 kamers
voor jonge zwaluwgezinnen.

Gemeentelijke subsidie
Daarnaast geeft gemeente Zedelgem ook een subsidie aan inwoners
die zich inzetten om nestgelegenheid voor zwaluwen te behouden.
Voor bewoonde huis-, boeren- en gierzwaluwnesten worden
volgende subsidies verleend: voor 1 tot 3 nesten 25 euro,
voor 4 tot 10 nesten 50 euro en voor meer dan 10 bewoonde nesten
100 euro. Voor het aanbrengen van kunstnesten voor gierzwaluwen
bedraagt de toelage maximaal 50 euro per nestgelegenheid.
Meer info over de subsidie en het aanvraagformulier vind je op
www.zedelgem.be/zwaluwen

Jouw tuin
zoemt
Kleine bee(s)tjes maken een groot verschil. De beestjes zijn
de bijen, vlinders en zweefvliegen, de beetjes zijn onze tuinen.
Je zou het misschien niet meteen verwachten maar jouw tuin,
hoe groot of klein ook, kan veel betekenen voor bijen en vlinders.
Zelfs een klein balkon of voortuintje kan je perfect bijvriendelijk
inrichten. En al die tuinen samen vormen een paradijs met veel
kansen voor bijen en vlinders.
Regionaal landschap Houtland & Polders helpt je op weg
met een startpakket van 14 biologische, inheemse en lokaal
opgekweekte vaste planten (22€). De pakketten zijn zo gevarieerd
mogelijk samengesteld, onder andere op vlak van bloeitijd
stippen. Op die manier geef je bijen en andere insecten de
nodige nectar en stuifmeel van vroeg in de lente tot laat in de
herfst. Bovendien zijn het vaste planten, dus jaar na jaar zullen
jij en de bijen ervan kunnen genieten.
Meer info of bestellen doe je via www.jouwtuinzoemt.be,
afhalen kan later op één van de afhaallocaties.

De planten (gewone brunel, veldsalie, koninginnenkruid,
beemdkroon, venkel, hartgespan, beemdooievaarsbek,
zwarte toorts en gewoon knoopkruid) worden biologisch op
gekweekt door de leerlingen van Vrije school Haverlo uit
Brugge. Op die manier steun je ook een pedagogisch project.
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Huismussentelweekend
van Vogelbescherming
Vlaanderen

Het gaat niet goed met de huismussen
populatie. Vogelbescherming Vlaanderen
zet zich samen met de Universiteit Gent,
ABLLO vzw en Vivara in om deze achter
uitgang van het aantal broedparen in
Vlaanderen nauwkeurig in kaart te brengen
aan de hand van een langetermijnonder
zoek. Deze gestandaardiseerde telling gaat
dit jaar al voor de 20ste keer op rij door.
Deze waardevolle gegevens hebben we te
danken aan duizenden waarnemers over
heel Vlaanderen. Vogelbescherming
Vlaanderen vraagt daarom om op 9 en 10
april 2022 opnieuw massaal te tellen! Als
inwoners van gemeente Zedelgem kunnen
we helpen de mussenpopulatie in beeld te
brengen door 5 tot 10 minuutjes buiten te
gaan staan en het aantal tjilpende huismus
mannetjes te tellen. Deze representeren
namelijk het aantal broedparen. De telling
kan je gemakkelijk doorgeven op het
formulier op mussenwerkgroep.be. Na
deze twintigste editie, wordt er opnieuw
een grootschalig rapport opgemaakt van
20 jaar huismustellen.
De huismus is een kleine zangvogel die
dicht bij de mens leeft. Je hoort en ziet ze
vaak in je tuin of op het terras. Toch gaat
het niet zo goed met deze musjes. Hun
populatie neemt drastisch af, en daarom is
jouw hulp zeer welkom!
Alvast bedankt voor je waardevolle bijdrage.
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West-Vlaanderen als lekkerste provincie? Culinair genieten:

Zedelgem doet mee!
themajaar onze regio als gastronomische

Lekkere Westen’ een themajaar over gas

topbestemming voor een daguitstap

Een lezing over bierbrouwen in bib

tronomie.

of zelfs meerdaagse trip voorstellen. Ons

Zedelgem (voor meer info zie de rubriek

gemeentebestuur wil samen met de sector

Bibliotheek in dit magazine)

Met 30 Michelin-sterren en 188 restaurants

bekijken hoe we Zedelgem extra kunnen

met een Gault-Millau notering mag West-

promoten op culinair vlak. Een originele

Vlaanderen zich terecht als dé gastronomi

picknick of andere smaakbeleving op een

Themawandeling in Vloethemveld

sche topprovincie uitroepen.

uitzonderlijke locatie? Waarom geen

‘Eetbare kruiden en planten’. Tijdens

• Pinkstermaandag 6 juni om 14u00

typisch Zedelgems gebak of aperitief?

deze wandeling leren we hoe we deze

Authentiek, lokaal en duurzaam zijn

Op 28 maart organiseerde de dienst voor

planten en kruiden kunnen determineren.

belangrijke pijlers in dit culinair verhaal.

toerisme een info- en brainstormsessie om

Hoe kunnen we ermee aan de slag in de

Onze chefs weten hoe met de culinaire

samen met de sector na te denken over

keuken en welke geneeskrachtige eigen

rijkdom van de streek om te gaan. Het

mogelijke initiatieven.

schappen dragen ze? Het aantal plaatsen

themajaar plaatst ook streekproducten,

is beperkt, vooraf inschrijven via

authentieke cafeetjes, toffe logies, originele

Wie nog een leuk of origineel idee heeft,

picknicks en fietstochtjes langs smaakvolle

neem gerust contact op via

adressen in de kijker. De Brugse chocolatier

toerisme@zedelgem.be.

en chef-kok Dominique Persoone treedt op

vloethemveldvzw.be/activiteitenkalender
• 3-daags festival “vegamping” in
kasteelpark van Loppem op 29, 30 en

Meer info via www.hetlekkerewesten.be

Programma culinair genieten
in Zedelgem

Brugse Ommeland

Enkele activiteiten in groot-Zedelgem

organisatie van New Ethics vzw,

liggen al vast en gaandeweg zullen zeker

www.vegamping.be

als ambassadeur van Het Lekkere Westen.

Ook het Brugse Ommeland wil tijdens dit
22

• dinsdag 26 april 2022

Dit jaar presenteert Westtoer met ‘Het

31 juli 2022
Ontdek alles over de veganistische
levensstijl inclusief foodtrucks, een

nog activiteiten bijkomen:

TOERISME

Vanaf de paasvakantie
welkom terug in het doolhof van Loppem
Benieuwd om het resultaat te zien van hoe
twee kinderen van de familie van Caloen,
samen met hun leraar, zo’n 150 jaar gele
den een doolhof ontworpen?
Het doolhof in Loppem werd in 1873 met
rode en groene haagbeuk aangeplant in het
kasteelpark. Zoveel jaren later is het nog
steeds een avontuur voor jong en oud. Een
toffe uitstap vol familieplezier!
Kinderen kunnen hulp krijgen van de ‘dool
hofmol’ om enkele opdrachtjes (gericht op
kinderen tussen 7 en 9 jaar) uit te voeren
tijdens hun dwaaltocht en dit aan de hand

wachten voor je je bezoek kunt starten

Gezellig picknicken kan aan de ingang van

van een boekje.

omdat het even té druk is in de hagengangen.

het doolhof.

Haal je gratis exemplaar af aan het onthaal

Groepen vanaf 15 personen moeten wél op

De Zilleghem fietsroute (49,5 km) passeert

van het doolhof of download en print het op

voorhand reserveren en dit door liefst

op enkele meters dus vormt het doolhof

voorhand via www.zedelgem.be/doolhof

minstens 4 dagen op voorhand te mailen

zeker een ideale plek om je fiets even op

naar toerisme@zedelgem.be Een groeps

stal te zetten en je aan een dwaaltochtje te

bezoek kan enkel op vertoon van een

wagen…

Openingsuren paasvakantie:

reservatiebevestiging.
open vanaf zaterdag 2 april 2022
• dinsdag t.e.m. vrijdag: 14u. tot 17u.
• elke zaterdag, zondag en op

Recreatieve mogelijkheden in
de onmiddellijke omgeving?

Cultuurliefhebbers mogen een bezoek aan het
neogotische kasteel van Loppem niet over
slaan. Informeer je over de voorwaarden van
een bezoek via www.kasteelvanloppem.be

Paasmaandag: 14u. tot 18u.
Het doolhof ligt in een beschermd cultuur
Laatste toegang tot 30 min. voor sluitings

historisch landschap en op wandelafstand

In de buurt zijn er ook diverse gezellige

tijd. Een bezoek duurt ongeveer 45 min.

van het prachtige, authentieke kasteel. Er

restaurants, bistro’s en tea-rooms om langer

zijn 3 uitgestippelde wandellussen in het

te pauzeren en de rest van het Brugse

Voor alle andere openingsuren zie

park zelf, van 1,5 tot 3 km lang. Wie een iets

Ommeland te ontdekken. Ontdek zoveel

www.zedelgem.be/doolhof

langere wandeling wenst, kan van hieruit

meer op www.brugseommeland.be en

het Sint-Maartenspad (13 km) volgen

www.zedelgem.be/toerisme

Prijzen:

(www.zedelgem.be/wandelroutes).

• 2,00 EUR per individuele bezoeker
(vanaf 4 jaar)
• 1,50 EUR per groepsbezoeker
(groepen vanaf 15 personen)
Ter plaatse zijn ook drankjes en ijsjes
verkrijgbaar aan zeer democratische prijzen.
Je hoeft als individuele bezoeker of gezin
niet op voorhand te reserveren, zo kunnen
we jullie flexibeler ontvangen. Het kan wel
gebeuren dat je ter plaatse even moet
23

OPENBARE WERKEN

Verbindingspaden wijk

lus De Linde
vernieuwd
Tijdens de maanden januari en februari

De vernieuwde paden verbinden de

werden de verbindingspaden in de lus

Gentweg, Sprinkelhoevestraat, Sperreweg,

De Linde vernieuwd. De werken werden

Schattingbeekstraat en de Lindestraat met

uitgevoerd door een externe aannemer.

elkaar. Op die manier worden zo ook de

De vernieuwingswerken aan de verbin

verschillende groenzones binnen deze lus

dingspaden waren nodig omdat ze zich in

met elkaar verbonden.

slechte staat bevonden en dikwijls onvol
doende breed waren om comfortabel te

In totaal werd er 2.400 m² opnieuw aan

gebruiken.

gelegd. De totale kostprijs van dit project
werd geraamd op 246.000 euro.

Oversteek

Schattingbeek
Tussen de Peerdenbilk en de Rusthuislaan werd een nieuwe brug aangelegd. De brug
verbindt de nieuwe wijk Fazantenhof met de wijk Groene Meersen. De brug ligt over de
Schattingbeek en komt uit aan kinderdagverlijf ‘t Lijsternestje.
Deze verbinding maakt deel uit van het trage verbindingsnetwerk. De brug werd opgelegd
binnen de lasten van de verkaveling van het Fazantenhof door de aannemer uitgevoerd.
24



M
I LNI ILDGI EHVUEA IND D E R A A D
I N D E V RE A

In de rand van de raad
Vergadering van de gemeenteraad op 24 februari 2022
UITLEEN

De gemeenteraad keurde ook de voorgestelde aanpak, om tot een

De gemeenteraad heeft het reglement aangaande de gemeente

minimale inventaris funerair erfgoed te komen, principieel goed

lijke uitleendienst goedgekeurd.

en vraagt deze toe te passen bij de opmaak van inventarissen van
de begraafplaatsen in Loppem, Veldegem, Zedelgem Sint-

FINANCIËN

Laurentius en Zedelgem Sint-Eligius.

De gemeenteraad keurde het retributiereglement aangaande de
Een uitgebreide versie van de notulen kan je nalezen op de gemeente

gemeentelijke uitleendienst goed.

lijke website www.zedelgem.be/gemeenteraad . Ben je niet digitaal
De gemeenteraad keurde ook het retributiereglement rond de

actief? Vraag de notulen van de gemeenteraad op, bel naar

toegang van het Doolhof Loppem en de verkoop van consumpties

050 288 335.

goed.
Volgende zitting: 24 maart 2022 om 19.30u. in het gemeentehuis
ARCHIEF/ERFGOED

(Pater Amaat Vynckeplein 1, 8210 Zedelgem). De gemeenteraad is

De gemeenteraad keurde de herwerkte versie van de inventaris

openbaar, pers en publiek zijn welkom. De raad gaat door in de

van de begraafplaats van Aartrijke goed.

Raadzaal.

KORTE BERICHTEN

Oscar,

de geknipte kat kwam langs
Op 2 maart hield Oscar de geknipte kat

sinds 2018 verboden om niet-gesteriliseerde

Contact met Blauw Kruis Brugge via

stand bij het gemeentehuis en de hoofd

katten te verkopen of weg te geven. Als je

050 32 09 66 of

bibliotheek in Zedelgem. Een leuke actie

de jongen zelf houdt moeten ze gesteriliseerd

www.blauwekruis-brugge.be/asiel

waarbij deze ‘catmobile’ aan bezoekers heel

worden voor de leeftijd van 5 maanden. Een

wat informatie heeft gegeven over de steri

inbreuk tegen de regel kan een boete tot

lisatie van huiskatten.

416 euro opleveren.

Wist je dat…?

Zwerfkattenbeleid

Het wettelijk verplicht is om je huiskat te

Gemeente Zedelgem werkt al sinds 2010

laten steriliseren? Maar waarom eigenlijk?

samen met het Blauwe Kruis Brugge. De

Bij katten geldt 1 + 1 = 6. En dit soms meer

gemeente heeft een overeenkomst met het

dan tweemaal per jaar. “De natuur haar

dierenopvangcentrum waardoor de inwo

gang laten gaan” betekent dus dat één kat

ners van Zedelgem met zwerfkatten er

voor 36 nakomelingen kan zorgen in

terecht kunnen. Lees er meer over op

16 maanden tijd.

www.zedelgem.be/zwerfkattenbeleid

Veel mensen weten geen blijf met zoveel

Meldingen van zwerfkatten kan je doen bij

kittens. Ze worden dan achtergelaten,

de milieudienst van de gemeente, mail naar

illegaal doorverkocht of weggegeven. Het is

milieu@zedelgem.be
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AGENDA

3 april

Ploggen in Veldegem
met Happy Friends

Inschrijven? Reserveer je plaatsje via

Organisatie? Happy Friends Zedelgem

https://vloethemveldvzw.be/

Inschrijven? €40 storten op rekening

inschrijving-voor-individuele-rondleiding

BE17-0636-4342-8721 met vermelding:
‘E-karting - voor- en achternaam - aantal
personen’

16 april

Paaseieren rapen met
Gezinsbond Veldegem

Meer info? www.happyfriendszedelgem.be

18 april

Paaswandeling
Happy Stones
Onder het motto ‘koppel het nuttige aan
het aangename’ kun je op zondag 3 april
samen met Happy Friends Zedelgem het
rondslingerende afval in Veldegem opruimen.
Trek je beste loopschoenen aan en ga mee

Hou je paasmandje in de aanslag want op

op pad! We verdelen ons in kleine groepjes,

zaterdag 16 april zijn peuters en kleuters

zo hebben we tegen het einde van de dag

(1 tot 7 jaar) meer dan welkom om paas

een groter gebied schoongemaakt.

eieren te rapen in het bos bij Daniel en

Op paasmaandag is er een heuse

Agnes Rogiers-Wambeke.

‘Paaszoektocht’ doorheen het openbare

Wanneer? Zondag 3 april 2022 om 14u00

gedeelte van Vloethemveld. We gaan op

Waar? Dorpskern Veldegem - afspraak om

Wanneer? Zaterdag 16 april om 14u00 stipt

zoek naar Happy Stones en de ‘vinders’

14u00 aan de achterkant van de kerk

Waar? Boudewijn Hapkenstraat 45,

krijgen een mooie beloning.

Kostprijs? Gratis

Veldegem

De route zal zichtbaar aangeduid staan.

Info en inschrijven? Stuur een mailtje naar

Inschrijven? Vóór dinsdag 12 april via

happyfriendszedelgem@outlook.com

Daniel.agnes.rogiers@telenet.be of

Wanneer? Maandag 18 april 2022 van

050 27 66 81

14u00 tot 17u00

Meer info? https://veldegem.gezinsbond.be

Waar? Vloethemveld

10 april

Vrije gidsbeurten in
Vloethemveld

Kostprijs? Gratis
Organisatie? Vzw Vloethemveld

16 april

E-Karting in Gent

Info en inschrijvingen?
www.vloethemveldvzw.be – 050 288 330

22 april

Infoavond: opfrissing
wegcode
Vanaf april kan je als individu opnieuw deel
nemen aan een vrije gidsbeurt door

Of je nu voor de eerste keer in een kart

Vloethemveld. Maak een ontspannende

stapt, of het al vaker gedaan hebt… Hier

wandeling onder begeleiding van een gids

waan je je als een echte F1 raceheld!

in een uniek gebied met ongerepte natuur,
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een militair verleden en herinneringen aan

Wanneer? Zaterdag 16 april 2022:

een krijgsgevangenkamp.

E-karting om 16u00 – Diner om 18u00

Kan jouw kennis van de wegcode wel eens

Waar? Ekart, Dok Noord 7, Gent

een opfrissing gebruiken? KWB en OKRA

Wanneer? Zondag 10 april 2022

Kostprijs? €40 pp (karting + 2 consumpties)

Zedelgem organiseren een infoavond

Kostprijs? €3 per persoon

– Diner na de e-karting betaal je zelf

waarop de nieuwigheden van de wegcode

AGENDA

deskundig uitgelegd worden door inspecteur
Ruben Braeckevelt van PZ Het Houtsche.
Deze activiteit richt zich op een breed publiek:
zowel jongvolwassenen, volwassenen als
senioren zijn welkom.

24 april

26 april

40 jaar Klytepad

Heropfrissing
van de wegcode

Wanneer? Vrijdag 22 april 2022 om 19u30
Waar? ’t Kloosterhof, Kerkplein 4, Zedelgem
Kostprijs? KWB- of OKRA-leden: €3
Niet-leden: €5
Inschrijven? Verplicht tegen uiterlijk
15 april bij:
• Francis Vansteelandt
francis.vansteelandt@telenet.be
0486 17 82 62 (na 18u30)
• Paul Crutelle
paul_crutelle@hotmail.com
0499 77 81 18

23 april

Cirkant Jobdag

Precies 40 jaar geleden werd door KWB
Zedelgem het “Klytepad” uitgewerkt,
bewegwijzerd en ingewandeld. Het KWBbestuur, samen met het Femma-bestuur,
vonden dit een ideale gelegenheid om het

Is het ook al zo lang geleden dat je jouw

pad opnieuw in te wandelen. Samen

rijbewijs hebt behaald? Of zijn er verkeers

ontdekken we, over een traject van 11,5 km,

borden die je echt niet meer kent? Of wil je

een uniek landelijk stuk van ons dorp.

gewoon een opfrissing van alles? Dan heten

Halfweg houden we halt voor een gratis

de Ferm-dames van Veldegem je alvast van

verfrissing. Nadien is iedereen welkom in

harte welkom!

het gemeentehuis voor een receptie aan
geboden door het gemeentebestuur.

Wanneer? Dinsdag 26 april 2022 om 19u30
Waar? Flores, Koningin Astridstraat 29,

Wanneer? Zondag 24 april 2022

Veldegem

start om 14u00

Kostprijs? €8 voor Ferm-dames

Waar? Afspraak aan de Sint-Laurentiuskerk

Niet-leden: €12

Meer info?

Info of inschrijven?

• Freddy Slabbinck

fermveldegem@gmail.com

freddyslabbinck@skynet.be

of 0473/51.36.19

050 20 03 30
• Annie Vansteelant
annie.vansteelant@telenet.be
Ontdek alle mogelijkheden van werken bij

0473 79 75 62

OC Cirkant, de voorziening voor volwassenen
met een beperking in Aartrijke. Ben je op
zoek naar een boeiende job in de zorg? Ben
je een krak in technisch onderhoud of heb
jij de poetskriebel te pakken? Op zoek naar
een studentenjob of een vaste job? Kom

25 april

Zedelgemse wandeltoer

even langs om te kijken wat de mogelijkheden
zijn bij OC Cirkant.
Wanneer? Zaterdag 23 april van 10u00 tot
12u00
Waar? OC Cirkant, Aartrijksestraat 77,
Aartrijke
Kostprijs? Gratis
Inschrijven? Niet nodig
Meer info? Catherine Windels
catherine.windels@cirkant.broedersvan
liefde.be
050 20 90 32

Op maandag 25 april verzamelen we om
13u15 aan de parking campus POV
(Diksmuidse Heirweg 6) voor een wandel
tocht van 8 à 10 km. We vertrekken stipt om
13u30 en zijn omstreeks 16u00 terug.
Gelieve je bij aankomst eerst aan te melden
bij een medewerker van de sportdienst.
Inschrijven? Verplicht online inschrijven
via https://inschrijvingen.zedelgem.be
Meer info? www.zedelgem.be/wandeltoer
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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

Afspraak maken

recyclagepark@zedelgem.be

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

Archief

via de gemeentelijke website of bel naar 050 288 330. Hou je identiteits

Engelstraat 7, 8211 Aartrijke

kaart bij de hand om een afspraak te boeken.

050 81 44 14
archief@zedelgem.be
Openingsuren en bezoek op afspraak:
-	 Maandagavond tussen 17.00 u. en 19.00 u.
-	 Dinsdagvoormiddag tussen 09.00 u. en 12.00 u.
-	 Woensdagnamiddag tussen 13.30 u. en 17.00 u.
Een afspraak maken doe je via afspraken.zedelgem.be/
of telefonisch.

Technische dienst - uitleendienst
Schatting 71, 8210 Zedelgem
050 28 83 30
technische.dienst@zedelgem.be

Bibliotheek

Maandag t.e.m. vrijdag: 8.30 - 12.00 u.

Stadionlaan 50, 8210 Zedelgem
050 20 80 08
bibliotheek@zedelgem.be
Namiddag

Maandag

Gesloten

14.00 - 19.00 u.

Stadionlaan 48, 8210 Zedelgem

Dinsdag

Gesloten

14.00 - 19.00 u.

050 288 602

Woensdag

Gesloten

14.00 - 19.00 u.

sport@zedelgem.be

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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Zwembad De Groene Meersen

Voormiddag

Voor de meest recente openingsuren,
raadpleeg: www.zedelgem.be/contact-openingsuren
Komen zwemmen is op reservatie.
Reserveer via inschrijvingen.zedelgem.be

