EDITIE APRIL 2022

magazine

12

19

22

Voedselbos op komst,
participeer!

Sporthappening

Speelpleinwerking
in het nieuw

INHOUDSTAFEL

Inhoud
05

17

Boekenverkoop

Huisnummers

BIBLIOTHEEK

VEILIGHEID

Colofon
V.U.
Annick Vermeulen
Pater Amaat Vynckeplein 1
8210 Zedelgem

10

KINDERZORG
Starten
met kinderopvang

21

SPORT
Spor tkompas
voor leerlingen

redactie
Communicatiedienst
i.s.m. de gemeentelijke diensten
druk
Artoos Group

15

VLOETHEMVELD

28

Rusatiralaan 3
1083 Ganshoren

OPENINGSUREN

Fietsen door Vloethemveld
met gids

Zedelgem ondersteunt fair trade.

volg ons op

Gemeente: @zedelgem
Jeugd:
Sport:

@jeugdsportzedelgem
@zedelgemsportraad
@jeugdsportzedelgem

Cultuur:

@Uit in Zedelgem

@jeugdensportdienst_zedelgem
Twitter:

@infozedelgem

www.zedelgem.be

2

IN DE KIJKER

Jouw

energiefactuur
Het is niet uit de nieuwsberichten weg te branden:
de energieprijzen zijn door het dak aan het gaan.
Het Energiehuis WVI en De Woonwinkel willen je
daarom beter informeren over hoe je je kunt wapenen

Vandalisme
en diefstal

op Zedelgemse begraafplaatsen

tegen deze stijgende energiekosten.

De laatste tijd worden de begraafplaatsen erg getroffen door vandalisme en

Je krijgt tips hoe nu met jouw energiefactuur en

uit de grond gerukt, lantaarntjes, vazen en andere aandenkens verdwijnen,

contract om te gaan en welke mogelijkheden er zijn
om je verbruik te drukken op korte en langere
termijn. Energie-expert Jeroen Verbeke is een
autoriteit op het vlak van thermografie en renovatie

diefstal: grafmonumenten worden beschadigd, bloemen en struiken worden
worden vernield of liggen verspreid over de begraafplaats.
De politie is op de hoogte en voert op regelmatige tijdstippen controles uit
op en rond de begraafplaatsen. Ook de medewerkers van de gemeentedien

advies en verzorgt inhoudelijk deze sessies.

sten houden een extra oogje in het zeil. We doen een warme oproep aan

Op deze infosessies bieden we een antwoord op

te melden aan de politie of aan het gemeentebestuur. Wie betrapt wordt op

volgende vragen:

iedereen die iets verdachts opmerkt in en rond de begraafplaatsen om dit
diefstal of vandalisme riskeert een geldboete of gevangenisstraf.

• Wat met mijn huidig energiecontract?
• Hoe kan ik mijn energieverbruik verlagen?
• Hoe kan ik mijn verbruik analyseren?
• Hoe kan ik mijn woning verduurzamen?
Er worden twee infosessies georganiseerd:
1 in Zedelgem en 1 in Beernem.
De nodige tijd wordt genomen om je vragen te
beantwoorden.

Praktisch info:
Beernem
Dinsdag 31 mei 2022 om 19u.
O.C. De Kleine Beer
C. Marichalstraat 5
8760 Beernem
Zedelgem
Donderdag 2 juni 2022 om 19u.
Raadzaal gemeentehuis Zedelgem
Pater Amaat Vynckeplein 1
8210 Zedelgem
Inschrijven tegen ten laatste 27 mei:
• mail naar info@dewoonwinkel.be
• telefonisch op het nummer 050 250 138
• vermeld je naam, het aantal personen
waarmee je komt, je telefoonnummer en
gemeente waar je de infosessie zal bijwonen
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BIBLIOTHEEK

Luisteroortjes

Boekstart-dag
Zaterdag 21 mei 2022

Zaterdag 7 mei 2022

Op zaterdag 21 mei organiseert Iedereen Leest samen met de bibliotheken
Luister je graag naar een leuk verhaal? Elke eerste
zaterdag van de maand verwelkomen we kleuters
van 3 tot 6 jaar heel graag in onze bibliotheek voor
onze ‘luisteroortjes’. Hierin laten we elke maand een
ander thema aan bod komen. Op 7 mei is het thema
‘Over gevoelens en meer’. Vooraf inschrijven is niet
nodig.

een Boekstart-dag. Door jonge kinderen vroeg te laten kennis maken met
boeken gaat er een wereld van verbeelding en nieuwe woorden voor hen
open.
Daarom zetten we graag onze allerjongste bezoekers die dag eens in de
kijker. Peuters van 1 tot 3 jaar zijn om 10.30u, 11u. of 11.30u. welkom voor
een live TikTak-voorstelling in onze peuterhoek in de hoofdbibliotheek te
Zedelgem. Vooraf inschrijven is niet nodig.

Bibliotheek Zedelgem - 11u. tot 12u. - gratis
050 208 008 - bibliotheek@zedelgem.be
van 3 tot 6 jaar

Bibliotheek Zedelgem - 9.30u. tot 12.30u. - gratis - 050 208 008
bibliotheek@zedelgem.be - van 1 tot 3 jaar

Lezing

‘Ik ben Spiegelbol’
van Joris J. Peeters
Woensdag 11 mei 2022

Ken je dat? De stemmetjes in je hoofd die je zeggen dat je niet goed bezig bent,
die je bang en onzeker maken? Tijdens de muzikale lezing ‘Ik ben Spiegelbol’
deelt auteur en muzikant Joris J. Peeters met jou het geheim om met die
saboteurs om te gaan. De vraag is: zijn het wel saboteurs? Wat is hun intentie
eigenlijk? Je zal er versteld van staan. De wereld is zo gek nog niet hoor. Tussen
de verhalen door brengt Joris J. Peeters op gitaar eigen Nederlandstalige
nummers.
Deze lezing wordt gesubsidieerd door Literatuur Vlaanderen.
Bibliotheek Zedelgem - 20u. - 3 euro
inschrijven t.e.m. 4 mei via
bibliotheek@zedelgem.be of
tel. 050 208 008 of aan de balie in de bib
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BIBLIOTHEEK

C U LT U U R

Boekenverkoop
Van 1 juni
t.e.m.
31 augustus 2022

Het is bijna weer tijd voor onze jaarlijkse boekenver
koop!
Vanaf 1 juni kan je hiervoor terecht in de leeszaal
tijdens de openingsuren van de bibliotheek.
De afgevoerde boeken, strips, tijdschriften, cd’s en
dvd’s worden aan zeer democratische prijzen ver
kocht: boeken, cd’s en dvd’s aan 1 euro, strips aan
0,50 euro en tijdschriften aan 0,25 euro.
Net als vorig jaar gaat de opbrengst terug naar een

C U LT U U R

goed doel, Kom op tegen Kanker.

Walter Baele

Iedere maand bieden we 1 categorie te koop aan:
in juni verkopen we onze informatieve boeken
(non-fictie) en tijdschriften voor volwassenen, in juli
onze verhalende literatuur (fictie) voor volwassenen
en cd’s en dvd’s en in augustus is het de beurt aan

Best of Baele
Humor
Vrijdag 20 mei

de jeugd (zowel informatieve als verhalende boeken).
Kom dus zeker tijdens de zomermaanden regelmatig
eens langs om te snuisteren tussen de verschillende
materialen. Er zit zeker en vast wel iets tussen dat je
leuk vindt!
Bibliotheek Zedelgem
tijdens openingsuren - gratis
050 208 008
bibliotheek@zedelgem.be

Na 15 soloshows en duizenden optredens voert Walter Baele nog één keer
zijn bekende typetjes op. We verwachten Martin Rigolle uit Zwijnaarde, de
Backeljau-buurman Marcel De Neudt, het kranige oude dametje Rosa, ex-premier
Elio Di Rupo, Willy Naessens en misschien zelfs de actieve spring-in-’t veld
Van Leemhuyzen. Neem plaats in de tribune en breng nog één keer een eresaluut
aan deze bonte vogels.
Bij aankoop van een ticket voor deze voorstelling ontvang je een consumptiebon
die je kunt gebruiken in de cafetaria van De Groene Meersen.
20u. • GC De Groene Meersen • 13 euro • www.zedelgem.be/tickets
050 288 330 • tickets@zedelgem.be
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C U LT U U R

‘Een blauwe vogel’
strijkt neer in Aartrijke

Blauwe Vogel is een interactieve theaterwandeling van het gezelschap Aardvork met verhalen
geïnspireerd op het wereldberoemde sprookje van de Belgische nobelprijswinnaar Maurice
Maeterlinck, maar ook op de vele legendes die er zijn over blauwe vogels: brengers van geluk.
De wandeling was reeds terug te vinden rond De Groene Meersen
en in Veldegem, maar nu brengt een kindvriendelijke wandellus
van 3 kilometer je langs 5 plaatsen in Aartrijke. Via een QR-code
op een infobord kun je telkens de verschillende versies van het
prachtige verhaal over de blauwe vogel ontdekken.
De theaterwandeling is geschikt voor iedereen vanaf 4 jaar en start
aan het speelplein aan de achterkant van GC Jonkhove. Je wandelt
o.a. door het park aan de kerk, langs de Brugse Heirweg, de
Dorpwegel, de Holde en de Minnezangerstraat.
De wandellus blijft in Aartrijke t.e.m. eind juli.
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ERFGOED

ERFGOED

Bunkerdag 2022
Op zondag 5 juni gaat de vierde editie van

voor drie begeleide bezoeken. Op elke lo

Je kan je voor een gidsbeurt op één of

Bunkerdag door en worden in onze streek

catie wacht een gids je op:

meerdere locaties inschrijven. Er is telkens

heel wat bunkers uit WOI, maar ook uit de

• Zeedijkweg zonder nummer (coördina

voldoende tijd voorzien om je van de ene

Tweede Wereldoorlog en de Koude oorlog

ten 51°08'48.2"N 3°10'46.1"E): langs de

locatie naar de andere te verplaatsen met

opengesteld voor een breed publiek.

Zeedijkweg bevinden zich twee be

eigen vervoer (auto of fiets). De locaties aan

schermde bunkers uit de Eerste

de Zeedijkweg zijn niet rolstoeltoeganke

Wereldoorlog. De ene bunker maakt deel

lijk.

Ga op Bunkertocht in Zedelgem

uit van een munitiedepot, de andere
Zedelgem speelde tijdens de Eerste

hoort bij het pionierspark van Loppem.

Wereldoorlog een belangrijke logistieke rol

• Torhoutsesteenweg 100: aan de oost

in het Duitse hinterland. Op verschillende

gevel van deze hoeve, werd tijdens de

plaatsen werden munitiedepots en genie

Eerste Wereldoorlog een bunker ge

parken ingericht. Op vandaag zijn hiervan

bouwd. Deze maakte wellicht deel uit van

nog sporen terug te vinden, waaronder

het munitiedepot.

Praktisch
• Rondleidingen op elke locatie om 14u.,
14.45 u. en 15.30u.
• Locaties: Zeedijkweg, Torhoutsesteen
weg 100 en Ruddervoordsestraat 44

enkele bunkers. Deze bunkers bevinden

• Ruddervoordsestraat 44 (parking Café

• Inschrijven is verplicht en kan vanaf 19

zich allen op privéterrein en zijn normaal

Breughelhof): tijdens WOI werd bij het

april via 050 288 330 of tickets@zedel

gezien niet toegankelijk.

station van Zedelgem een bunker ge

gem.be Je dient je per locatie apart in te

bouwd die wellicht diende voor de offi
Op Bunkerdag kan je in Zedelgem terecht

cieren die daar actief waren.

schrijven.
• Meer info via archief@zedelgem.be
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LOKALE ECONOMIE

Deelnemende handelaars groot-Zedelgem (staan niet allemaal op de foto, maar we vermelden ze hierna wel allemaal):
Bakkerij De Muer • Café Vitesse • De tuin van Eden • De Tuinengel •Drankencentrale Rotsaert • Eye-c Optiek & Juwelen
Frituur 't Frietmandje • Instituut Jeunesse

LOKALE ECONOMIE

Ambassadeursactie 2022
Wie wordt de

‘Ik koop lokaal-ambassadeur’
van Zedelgem?

Nog tot 10 mei 2022 kan je stemmen voor jouw favoriete lokale

Als je naar deze website surft zal je eerst gevraagd worden om het

handelaar die zich kandidaat stelde voor de campagne ‘Ik koop

postnummer van je gemeente te tikken in de zoekbalk (zie afbeel

lokaal-ambassadeur’. Hiermee maak je bovendien kans op mooie

ding hierbij). Let er op dat je het postnummer 8210 voor Zedelgem,

prijzen, zoals een vakantiecheque of een gemeentelijke cadeaubon.

Loppem en Veldegem intikt om te zien voor welke lokale hande
laars je kan stemmen en je tikt postnummer 8211 in om te zien

Lokale winkeliers zorgen voor sfeer en levendigheid en staan

welke lokale handelaars uit Aartrijke zich kandidaat stelden waar

steeds paraat. Ben jij trots op de kwalitatieve producten, vakken

op je kan stemmen.

nis en persoonlijke service van jouw favoriete handelaar?

Stoefen
Elke deelnemer kan 3 keer stemmen/stoefen, waarvan slechts één

Stoef over wat jouw handelaar uniek maakt op sociale media via:

stem/stoef per communicatiemedium (de website www.ikkooplo-

➜ Facebook: like de Facebookpagina van Ik koop lokaal en post

kaal.be/nl/stemenstoef, Facebook en Instagram).

een foto op deze Facebookpagina van jouw lokale handelaar
en/of aankoop met de vermelding van #ikkooplokaal en vergeet

Stemmen

je winkelier niet te taggen (@naamvandewinkel).

Stem op jouw favoriete winkelier via:
➜ de website www.ikkooplokaal.be/nl/stemenstoef

➜ Instagram:
Volg de Instagrampagina van Ik koop lokaal en post een foto
van je handelaar/aankoop op je feed of in je story. Tag @ikkoop
lokaal en de winkel (@naamvandewinkel) in de foto en gebruik
de hashtag #ikkooplokaal. Enkel openbare posts zijn zichtbaar
voor Ik koop lokaal.
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LOKALE ECONOMIE

Week van de Korte Keten
van 14 tot 22 mei

Tijdens de Week van de Korte Keten zetten de Vlaamse provincies,

Hoeven, troeven proeven

steden en gemeenten hoeve- en streekproducenten in de kijker.
Gemeente Zedelgem neemt ook dit jaar deel en zet opnieuw de

De gemeenten Oostkamp, Torhout en Zedelgem sloegen de handen

lokale troeven van de Korte Keten in de kijker.

in elkaar en brachten met 'Hoeven Troeven Proeven' een handige

Wist je dat?

gids uit met alle verkooppunten van lokale hoeveproducten,
honing en fairtradeproducten. Leuk en handig om bijvoorbeeld
tijdens een fietstochtje verschillende producenten te ontdekken!

• Door plaatselijk geteelde producten te kopen, draag je bij tot de
lokale identiteit van je streek.
• Door plaatselijk geteelde producten te kopen, heeft je voedsel

Je kan deze brochure downloaden van de gemeentelijke webpagina
https://www.zedelgem.be/korte-keten

minder voedselkilometers en verklein je je ecologische voetafdruk.
• De consument betaalt geen tussenschakels en krijgt een eerlijk

Boeren en buren

product voor een eerlijke prijs. Bij een lange keten moet iedere
tussenschakel ook zijn of haar boterham verdienen. Zo kan de

Een 10-tal boeren uit Zedelgem en omstreken hebben zich verenigd

eindprijs vele keren hoger worden dan de productiekost.

om hun producten gezamenlijk aan te bieden. De consument kan

• De producent bepaalt bij een verkorte keten weer zelf de prijs. Bij

via de website www.boerenenburen.be, na het aanmaken van een

een lange keten is de boer vaak prijsnemer in plaats van prijs

account, een bestelling plaatsen die eenmaal in de week kan af

zetter: hij levert producten tegen een verkoopprijs die de

gehaald worden op een centraal punt. De consument bestelt wanneer

schakels na hem opleggen.

en wat hij wil, dus zonder abonnement of minimum hoeveelheid.

• Je ontdekt opnieuw hoe je voedsel geproduceerd wordt.
Je voedsel krijgt een verhaal dat je kunt delen met anderen.

Korte Keten in Zedelgem

Iedereen kan geheel vrijblijvend en gratis een account aanmaken
op https://boerenenburen.be/nl-BE zonder verdere verplichtingen.
Eens ingelogd kan je shoppen bij de Boeren uit de streek, tot de
maandagnacht 24.00 u. Ook de betaling gebeurt direct online bij

Op de gemeentelijke website vind je een handig overzicht van

de bestelling.

producenten Korte Keten die onze deelgemeenten rijk zijn, surf
hiervoor naar www.zedelgem.be/korte-keten. Op de webpagina

Op woensdag kunnen de goederen dan afgehaald worden tussen

vind je ook de Korte Keten-kaart Noord-West-Vlaanderen waar

17.15u. en 19u. op de Buurderij in De Braambeier (Loppemsestraat

onze gemeente partner is.

14A).

Denk je dat er producenten van de Korte Keten ontbreken
op het overzicht? Laat het ons gerust weten en mail naar
info@zedelgem.be
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KINDERZORG

Infosessie

'Starten met kinderopvang
voor baby's en peuters'
Wil je organisator van kinderopvang voor

de infofilmpjes bezorg je vóór woensdag

baby's en peuters worden? Dan is de gratis

4 mei per mail aan infopunt@mentesvzw.be.

infosessie van Opgroeien en Mentes zeker
een aanrader. Je krijgt er informatie over het

Tijdens de online sessie op 9/05 wordt niet

uitbaten van een kinderopvang. Goed voor

meer alle inhoud herhaald, maar wordt

bereid starten biedt meer garantie op succes!

ingegaan op de vragen van de deelnemers.

Ter voorbereiding van de infosessie bekijk

• Wanneer? Maandag 9 mei 2022 van 19u.

je bij voorkeur de bijhorende inhoudelijke

tot 22u.

informatie-filmpjes, je vindt ze gemakkelijk

• Waar? Digitaal

online terug door te surfen naar de website

• Inschrijven? Via het online invul

kalender van gemeente Zedelgem

formulier dat je eveneens op de website

www.zedelgem.be/infosessie-starten-

kalender van gemeente Zedelgem vindt

met-kinderopvang-voor-babys-en-peuters.

(opgelet: het aantal deelnemers is

Al de vragen die je hebt na het bekijken van

beperkt tot 50).

Zedelgem,

kinderopvang vriendelijke gemeente
Word onthaalouder

Zedelgem is en om mensen aan te zetten

digitaal actief? Bel dan gerust naar

onthaalouder te worden.

de dienst Kinderzorg op het nummer
0478 27 19 93 of haal een brochure in een

De gemeente Zedelgem is een kinderopvang
vriendelijke gemeente. Wie in Zedelgem

“Heb je een groot hart voor de allerkleinsten?

van de gemeentelijke locaties op, in het

onthaalouder wil worden kan hiervoor aan

Wil je hen de eerste stapjes in de wereld helpen

gemeentehuis bijvoorbeeld.

sluiten bij de diensten Felies (www.felies.be),

zetten? En doe je dat liefst in jouw (t)huis?

Mezennestje (www.mezennestje.be) of Ferm

Dan is onthaalouder zijn vast iets voor jou!”

ren of heb je specifieke vragen die je niet

Kinderopvang (https://www.samenferm.be).
Als je hier zin in hebt of je voelt het al een

op de website of in de informatiebrochure

Een onthaalouder of kinderdagverblijf kan

hele tijd kriebelen, weet dan dat je er niet

terugvindt? Neem contact op met Melissa

er natuurlijk ook voor kiezen om zelfstandig

alleen voor staat:

Herssens van de dienst Kinderzorg. Mail
naar melissa.herssens@zedelgem.be of bel

aan de slag te gaan, zonder gebonden te
zijn aan een dienst.

• op de gemeentelijke website vind je een
informatiepagina met alle nieuws over
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Wil je liever een gesprek om je te informe

De gemeente wil kinderopvanginitiatieven

hoe onthaalouder te worden. Wat zijn de

niet alleen ondersteunen, maar ook promo

voordelen? Kom jij in aanmerking om

ten en het fantastische beroep van onthaal

onthaalouder te worden en voldoet je

ouder warm aanbevelen. Bovendien is er

woning? Kijk op de webpagina:

nood aan bijkomende onthaalouders.

www.zedelgem.be/ik-word-onthaalouder

Daarom ontwikkelde de gemeente een

• de gemeente maakte ook een informa

campagne om goed te informeren over de

tiebrochure die je kan downloaden van

kinderopvang vriendelijke gemeente die

de gemeentelijke website. Ben je niet

0478 27 19 93.

MILIEU

Groenonderhoudmachines
op batterij:
Doe mee aan

Maai
mei niet

de gemeentelijke groendienst
aan het woord

In slechts korte tijd schakelde de groendienst van Zedelgem voor het
gebruik van heel wat van zijn tuinmachines over van vervuilende twee
taktbenzine naar een meer milieuvriendelijke brandstof. De overgang
naar elektrische machines op batterij lijkt inmiddels nog sneller te gaan.
Ze bieden ons dan ook heel wat voordelen.
Om te beginnen zijn elektrische tuinmachines een pak stiller dan gereedschap op
motor. Daarom hoeven de gebruikers niet langer te werken met gehoorbescherming.

Natuur vind je niet alleen terug in na

De toestellen zijn verder veel gebruiksvriendelijker. Zo is er geen eindeloos getrek

tuurgebieden, maar ook in je eigen tuin.

meer aan het starterstouw en hoeft men niet langer te twijfelen over het toedienen

Er leven namelijk heel wat planten en

van de juiste brandstof. Door het ontbreken van vervuilende brandstof zijn elektrische

dieren die heel nuttig kunnen zijn. Een

tuintoestellen ook zeer milieuvriendelijk en dragen ze bij aan de doelstelling van het

grote biodiversiteit is belangrijk bij de

burgemeestersconvenant om tegen 2030 40% minder CO2 uit te stoten.

aanpak van de klimaat- en milieucrisis.
Hoe kan je die biodiversiteit nu vergro

Door deze voordelen zijn de tuinmachines op batterij bij de groenarbeiders van onze

ten? Simpel, je helpt de natuur door

gemeente erg in trek. Ploegbaas bij de groendienst Nico Bollaert merkt echter op

niets te doen. Concreet roept de cam

dat de ietwat ouderen onder hen nog graag werken met machines op motor.

pagne -Maai mei niet- op om gedurende

“De elektrische machines zijn nochtans voor hen ergonomisch veel beter”, vertelt Nico.

de maand mei je gazon (deels) niet te

“De toestellen zijn tenslotte een pak lichter.”

maaien. Hierdoor krijgen kleine planten
die tussen het gras staan, de kans om

Naast de opgesomde voordelen valt het wel op dat de machines op accu in aankoop

te bloeien, wat de bijen en andere

een pak duurder zijn dan die op motor. Ook dit fenomeen nuanceert Nico echter.

insecten ten goede komt. Studies tonen

“Wanneer we machines op motor intensief gebruiken, kost dat de gemeente dagelijks

aan dat als je je gazon in mei niet maait,

zo’n twintig euro aan benzine per persoon. Bovendien zijn de machines op batterij veel

je tot 10 keer meer bijen kan aantrek

onderhoudsvriendelijker. Een elektrische haagschaar bijvoorbeeld is maar zelden defect

ken.

terwijl een heggenschaar op motor vaker in panne valt. Dat bespaart de
gemeente dus de herstellingskosten uit. Op lange termijn betalen de investeringskosten

Gemeente Zedelgem geeft alvast het goe

zich dus duidelijk terug.”

de voorbeeld en zal op diverse plaatsen
een aangepast maaibeheer toepassen en

Momenteel hebben onze groenarbeiders toegang tot elektrische bladblazers,

op andere locaties zelfs actief bloemen

haagscharen, snoeischaren en schoffels. “Wat bosmaaiers betreft,” duidt Nico,

inzaaien.

“zijn we nog afhankelijk van machines op motor. Die hebben momenteel meer kracht
dan deze op accu. Vooral wanneer we bramen of zeer lang gras maaien, hebben we

Doe jij ook mee?

die kracht nog nodig.” Afgelopen zomer konden enkele groenarbeiders elektrische

Kijk zeker eens op www.maaimeiniet.

bosmaaiers van een bepaald merk uittesten en volgens ploegbaas Nico komen die

be

bosmaaiers echter stilaan aardig in de buurt van de krachtige motortoestellen. Het
is dus slechts een kwestie van tijd vooraleer ook die het vermogen hebben die onze
groenarbeiders nodig hebben.
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MILIEU

Een voedselbos op den Doorn voor alle inwoners van Zedelgem.

Doe je mee?

De gemeente Zedelgem voorziet 1 hectare

kunnen komen om te genieten van de

van het terrein naast de boomgaard op den

natuur en van elkaars gezelschap.

Doorn (ecologisch volkstuinpark) voor de
aanplant van een voedselbos. Dit voedsel

Zedelgem, groene gemeente

bos is een duurzame investering voor de

We nodigen jullie dan ook van harte uit om
samen met ons een eerste ontwerp voor
het bos te maken tijdens de eerste voedsel

inwoners van Zedelgem van vandaag én

En het goede nieuws is dat jij, inwoner van

bos-ontwerpsessie op donderdag 5 mei

voor de volgende generaties.

Zedelgem met een groen hart, dat voedsel

vanaf 19u. in de raadzaal van Zedelgem.

bos mee mag ontwerpen, aanleggen en

Het ontwerp en de aanplant van het bos

beheren!

wordt vakkundig begeleid door VELT vzw.

Een voedselbos is namelijk een perfecte
match tussen natuur en voedselproductie,

12

Participeer

Samen gaan we aan de slag om tegen dit

het draagt bij aan de biodiversiteit, het

Want de bedoeling is ook dat dit bos ook

najaar de eerste bomen te kunnen aanplan

versterkt de natuur en zorgt voor heel wat

door actieve samenwerking tussen buurt

ten!

lokaal geproduceerd eetbaar lekkers voor

bewoners en geïnteresseerden tot stand

mens en dier. Goed voor het klimaat, maar

komt en dat een heuse voedselboswerk

Praktische info

vooral ook voor elk van onze inwoners die

groep zich mee engageert om dit bos aan

Wanneer: Donderdag 5 mei, van 19u.

van deze plek zullen kunnen genieten en er

te leggen en te onderhouden. Samen bou

tot 21.30u.

ook inspiratie voor de eigen tuin kunnen

wen aan een fijne ecologische plek in je

Waar: Raadzaal in het gemeentehuis,

opdoen. Bovendien wil de gemeente hier

eigen gemeente, en samen van de vruchten

Pater A. Vynckeplein 1, 8210 Zedelgem

ook ruimte voorzien voor ontmoeting en

genieten, als dat geen mooi en positief

Graag inschrijven VOOR dinsdag 3 mei

recreatie, een plek waar burgers samen

vooruitzicht is!

via mail naar milieu@zedelgem.be

MILIEU

Actieplan vuilnisbakken
Vuilnisbakken verdwijnen of worden verplaatst

Afgelopen jaar werd een inventaris opgemaakt van

dat ze te veel huisvuil aantrekken. Andere vuilnis

alle vuilnisbakken in Zedelgem. Ze werden opge

bakken zullen we verplaatsen of aanpassen. We kij

volgd en de vullingsgraad werd genoteerd. In onze

ken ook of we de ledigingsrondes kunnen optimali

gemeente staan momenteel 213 vuilnisbakken. De

seren of extra communicatie moeten aanbrengen in

monitoring hiervan maakte al snel duidelijk welke

de buurt van of op de vuilnisbak. In totaal worden er

vuilnisbakken amper gevuld waren en welke regel

acties ondernomen bij 66 vuilnisbakken. Er komen

matig overvol oogden. Welke vuilnisbakken sluik

ook een aantal hondenpoepbuizen bij. Het gros van

stort (in de vorm van huishoudelijk afval) aantrokken

deze acties zal plaatsvinden in de maand mei.

en welke niet op de juiste plek stonden, kwam zo ook
naar boven.

In een straatvuilnisbak mag geen afval van thuis
gedeponeerd worden. Dit is een vorm van sluik

Op basis van de resultaten werd een actieplan op

storten en kan beboet worden. Vuilnisbakken

gemaakt. Op termijn zullen een aantal vuilnisbakken

waar dergelijk afval wordt in aangetroffen worden

verdwijnen omdat ze bv. amper gebruikt worden of

om deze reden verwijderd.

MOBILITEIT

Fietsmarkeeractie
in Zedelgem

Politie Het Houtsche organiseert opnieuw een fietsmarkeeractie

Je bent hiervoor welkom op woensdag 4 mei 2022 van 13.30u.

in onze gemeente. Voorkom fietsdiefstal en laat je fiets gratis

tot 18u. aan het politiekantoor in de Berkenhagestraat 1 te

markeren!

Zedelgem.
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VLOETHEMVELD

Vernieuwde Vloethemveldzate

opnieuw open voor
bezoekers
De werken aan de Vloethemveldzate vanaf de Diksmuidse Heirweg zijn klaar. Het nieuwe tweesporenpad is een
veilige en comfortabele weg voor voetgangers en fietsers en een geschikte toegangsweg naar de beheerloodsen
van Vloethemveld.
Natuur en Bos van de Vlaamse
overheid, gemeente Zedelgem

nog aangenamer te maken.
Voordien was de toegangsweg
in slechte staat. Die werd nu
vervangen door een twee
sporenpad. De wegenwerken
werden

gekoppeld

aan

© Erwin Derous

aan Vloethemveld in Zedelgem

© Erwin Derous

werkten samen om een bezoek

© Hannah Van Nieuwenhuyse

en rioolbeheerder Riopact

Net voor de werken

Na de werken

Na de werken

worden op het rioleringsnet.
In de hernieuwde Vloethemveldzate liggen nu twee betonstroken
en ertussen verstevigd gazon. Op een aantal plaatsen zijn uit
wijkstroken voor het kruisend, plaatselijke verkeer aangelegd.
Halverwege, aan de kruising met de dreef, is er een onverharde
rustplek met informatie over de geschiedenis van de
Vloethemveldzate. Het materiaalgebruik is afgestemd met het

© verzameling Ludo Meulebrouck

rioleringswerken waardoor de
bestaande gebouwen in het natuurgebied kunnen aangesloten

1960 - Reconstructie a.d.h.v. beeldmateriaal uit archief 5RCI

ontwerp van het toekomstige onthaalplein, dat is gepland aan de
ingang van het vroegere militaire domein.

Voor meer info contacteer:

De Vloethemveldzate werd als spoorweg aangelegd in de jaren

Hannah Van Nieuwenhuyse, projectleider Vloethemveld

twintig en is de historische toegangsweg tot het voormalige

Agentschap voor Natuur en Bos, 0473 92 79 11 of mail naar

munitiedepot. Hij speelt dus een belangrijke rol in de geschiedenis

hannah.vannieuwenhuyse@vlaanderen.be

van het Vloethemveld. Het traject ervan startte aan het

Stijn Deruyter, Terreinbeheer Agentschap voor Natuur en Bos,

Vloethemveld, liep rond de dorpskern van Zedelgem en sloot aan

0473 92 79 12 of mail naar stijn.deruyter@vlaanderen.be

op de spoorlijn Brugge-Kortrijk iets ten noorden van het station
van Zedelgem.

Het Vloethemveld is een domein van de Vlaamse overheid en
wordt beheerd door het Agentschap voor Natuur en Bos. Voor
de publiekswerking, het onthaal en het beheer van het erfgoed
in het Vloethemveld werkt Natuur en Bos samen met de ge
meenten Zedelgem en Jabbeke, de Vlaamse Landmaatschappij
en Vloethemveld vzw. De herinrichting is opgenomen in het
beheer-, onthaal- en herbestemmingsplan voor het bescherm
de landschap Vloethemveld dat in 2019 is goedgekeurd.
www.zedelgem.be/vloethemveld
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VLOETHEMVELD

Fietsen

door Vloethemveld met gids
Sinds 5 april 2022 kan je ook met fiets en
gids op pad om zo Vloethemveld en haar
ruimere omgeving te leren kennen.
Een vrijwilliger van vzw Vloethemveld
neemt je mee op tocht rond het domein in
1 van de 4 windrichtingen.
Er zijn verschillende routes uitgestippeld: er wordt telkens verzameld aan het
onthaalgebouw, Vloethemveld 10a.
De eerste tocht ging reeds door, maar stip
volgende tochten aan in je agenda, veel
fietsplezier!

Oost
Dinsdag 3 mei van 13.30u. tot 16.30u. en op zondag 15 mei van 9 u. tot 12 u.
Deze fietstocht gaat langs het Ockerhout en de Vloethemveldzate richting Ter Loo,
waarna we Loppem binnenrijden met enkele verborgen pareltjes onderweg. Wat was de
geitenbond alweer en waarom verdween dit fenomeen?
Uiteindelijk is het verste punt het Kasteel van Loppem. Op de terugweg uitleg over het
Hof van Steelant,’t Wit Huis en de St.-Martinuskerk van Loppem. Via Bethanië en
Zevenkerken keren we terug naar het vertrekpunt, Vloethemveld.

Zuid
Dinsdag 7 juni van 13.30u. tot 16.30 u. en op zondag 12 juni van 9 u. tot 12 u.
Vertrekkend van het voormalige munitiedepot rijden we via de Vloethemveldzate naar
Merkenveld. Deze fietstocht belicht vooral de vele groene natuurdomeinen zoals Hoogveld,
het Plaisiersbos, de Moubekevallei en het kleine prachtige pareltje: De Pilse.
Het is een rustige fietstocht aan de rand van Torhout die via het spaarbekken en de
St.-Laurentiuskerk van Zedelgem terug bij Vloethemveld aankomt.

West
Meer info en inschrijvingen

Dinsdag 5 juli van 13.30u. tot 16.30 u en op zondag 10 juli 2022 van 9u. tot 12u.

Inschrijven kan via

kom je te weten wat een bos met een hospitaal te maken heeft. Daarna volgen we de

www.vloethemveldvzw.be
(kies activiteitenkalender en scrol naar
onder tot bij de fietstochten).
Prijs: 5 euro per persoon
Tip: Zorg voor een fiets die in orde is
met goed opgepompte banden.

We vertrekken aan het voormalige munitiedepot en rijden naar het hospitaalbos. Daar
Moubekevallei en ontdekken er sporen van zijn vroegste bewoners. We doorkruisen het
prachtige domein van kasteel d’Aertrycke om dan de Groene 62 te volgen. Deze oude
spoorlijn werd gegraven door een heuvellandschap omwille van een twist tussen twee
adellijke heren.
Tenslotte bereiken we via kleine landwegen tussen Eernegem en Aartrijke de Beerputten
om zo opnieuw naar Vloethemveld te rijden.
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JEUGD

SWAP op
woensdag
Op woensdag 27/04 gaat de SWAP paintballen! Zin in een
goeie portie adrenaline en teamspirit?
Stel je team van vrienden samen en schrijf jullie in voor deze
activiteit! Tijd over of pauze? Dan kun je nog even je Just Dance
of karaoke talenten testen. Alle nodige info kun je terug vinden
op de gemeentelijke website of via inschrijvingen.zedelgem.be.

Kom tijdens
de blok
studeren in het
jeugdcentrum

SWAP zomer
Het programma voor de SWAP zomer kun je half mei terugvin
den op de gemeentelijke website.
Inschrijving voor de SWAP zomer zal mogelijk zijn vanaf eind mei.
We herinneren er nogmaals aan dat jongeren tussen 12-15 jaar
niet meer persoonlijk gecontacteerd worden via brief of e-mail
als uitnodiging om deel te nemen aan de SWAP-activiteiten.
De GDPR (privacywetgeving) laat dit niet meer toe.

Zoek je een stille ruimte om te studeren tijdens de blok? Reserveer

Het is dus sterk aangeraden om de gemeentelijke website, de

dan je plaats in het jeugdcentrum.

Facebookpagina en Instagram van de jeugd-en sportdienst te
volgen. Zo blijf je goed op de hoogte en ben je zeker op tijd om

Van 16 mei tot en met 24 juni kan je er tijdens de weekdagen in
de polyvalente zaal terecht en dit telkens van 8.30u. tot 18u.
Reserveren kan via reservaties.zedelgem.be/Tickets.aspx
Alle praktische infomatie over de studeerruimtes vind je op
de gemeentelijke webpagina www.zedelgem.be/studeerruimtes

Nog vragen?
Contacteer de gemeentelijke jeugddienst via
jeugd@zedelgem.be of bel 050 288 602.
Jeugddienst, jeugdraad en gans de gemeente
duimen alvast mee voor alle studenten!
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je in te schrijven voor activiteiten.

VEILIGHEID

Red een leven,
plak een huisnummer aan je gevel
Zichtbaar huisnummer aan je gevel
of brievenbus?

Wat kan je als eigenaar of bewoner
zelf doen?

Een correct en duidelijk leesbaar huisnum

Bekijk, liefst wanneer het donker is, jouw

mer is belangrijk. In noodsituaties moeten

huisnummer vanop het voetpad of de rij

de brandweer, de ziekenwagen of de politie

baan (minstens 5 meter van de voordeur).

namelijk snel je woning kunnen terugvinden

Is jouw huisnummer niet meer zichtbaar

zodat ze je snel kunnen helpen. Een huis

vanop die afstand? Vervang het dan!

nummer dat ook ’s nachts en bij slecht weer
belang. Zo gaan er geen kostbare minuten

Waar een huisnummerplaatje
verkrijgen?

verloren. Uiteraard is een goed zichtbaar

Huisnummerplaatjes zijn gratis te verkrijgen

huisnummer ook belangrijk voor postdiensten

bij de dienst Burgerzaken in het gemeente

en pakjesbezorgers.

huis van Zedelgem of in één van de deel

Op heel wat huizen en ook andere gebouwen

gemeenten.

brengen op een vast element aan de toe

in Zedelgem is het huisnummer onleesbaar.

De openingsuren en contactgegevens vind je

gangspoort.

Dit kan bijvoorbeeld komen door een te

op www.zedelgem.be/contact-openingsuren

Is er verwarring mogelijk? Herhaal het huis

klein nummer, een vuil huisnummerplaatje,

Je kan ook mailen naar

nummer dan naast de ingangsdeur.

een struik of plant die het zicht belem

burgerzaken@zedelgem.be of bellen naar

mert,… Soms is er zelfs geen huisnummer

050/288 330.

goed leesbaar is, is daarbij van essentieel

aanwezig.

Een zichtbaar huisnummer =
verplicht

Dit is gebleken uit interventies, woonst

Het gemeentebestuur is verantwoordelijk

Omdat een zichtbaar huisnummer zo

controles, patrouilles en toezichten van de

voor het welzijn en de veiligheid van de

belangrijk is, moeten de inwoners de aan

politie en andere hulpdiensten. We schenken

burger. Ze moet daarbij rekening houden

bevelingen van het gemeentebestuur hier

er blijkbaar met zijn allen nog niet genoeg

met de richtlijnen uit de algemene in

over volgen. Een zichtbaar huisnummer is

aandacht aan.

structie in verband met het bevolkings

namelijk verplicht. Met de sensibiliserings

Daarom start er een sensibiliserings

register van FOD (Federale Overheids

actie willen we mensen hiervan bewust

campagne ‘Red een leven, plak een huis

dienst) Binnenlandse zaken en met de

maken. Bewoners van wie het huisnummer

nummer aan je gevel’ waarbij we streven

omzendbrief van 7 oktober 1992.

niet (voldoende) zichtbaar is krijgen een
brief in de bus. Je krijgt uiteraard de nodige

naar correcte en goed zichtbare huisnummers
in Zedelgem.

Het huisnummerplaatje heeft een witte

tijd om dit in orde te brengen. Indien na

De politie en het gemeentebestuur van

achtergrond met zwarte cijfers.

enige tijd bij hercontrole het huisnummer
nog steeds niet voldoet aan de normen,

Zedelgem slaan voor dit project de handen
aansporen om de zichtbaarheid van hun

Hoe en waar het huisnummerplaatje ophangen?

huisnummer te controleren en te verbeteren

Breng het huisnummer aan op ooghoogte:

indien nodig. Het project wordt in eerste

• naast de hoofdingang mits deze aan de

in elkaar. Doel? Inwoners van Zedelgem

instantie in Veldegem uitgerold. Later komt
heel Zedelgem aan de beurt. We rekenen
hierbij op de hulp van vrijwilligers.

straatkant is gelegen
• of op de gevel die naar de straatzijde is
gekeerd.

dan kan je een GAS-boete (Gemeentelijk
Administratieve Sanctie) krijgen.

Vrijwilligers gezocht
Het gemeentebestuur doet graag een op
roep naar vrijwilligers die hun steentje wil
len bijdragen bij deze sensibiliseringscam

Doe dit op de meest geschikte plaats, zo

pagne. Je kan je opgeven als vrijwilliger tot

Is jouw huisnummer duidelijk zichtbaar

dat het huisnummer van op de openbare

30/06/2022.

en duidelijk leesbaar? Controleer dit

weg duidelijk leesbaar is.

Voor meer informatie kan je terecht bij

vandaag nog! Zo is je woning makkelijk

Ligt het gebouw op meer dan 5 meter van

de dienst burgerzaken:

te vinden. Dit is niet alleen in je eigen

de openbare weg of maakt een blijvende

burgerzaken@zedelgem.be of 050 288 330

belang als inwoner, maar ook voor alle

of tijdelijke hindernis het huisnummer on

of bij de politie van Zedelgem:

hulpdiensten.

leesbaar? Dan moet het huisnummer op de

PZ.houtsche.wijk.zedelgem@police.

brievenbus hangen. Je kan het ook aan

belgium.eu of 050 820 800).
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Wat is het verschil tussen
een rijwiel (of fiets) met elektrische hulpmotor,
een gemotoriseerd rijwiel (of fiets) en een speed pedelec?
Fiets met elektrische
hulpmotor

Gemotoriseerde fiets

Bromfiets
klasse speed pedelec

≤ 250 W

≤ 1000 W

≤ 4000 W

Vermogen
Snelheidsbeperking naar bouw

≤ 25 km/uur

≤ 25 km/uur

≤ 45 km/uur

Enkel trapondersteuning

Hoofddoel =
Trapondersteuning

Hoofddoel =
Trapondersteuning

Minimale leeftijd

Nee

16 jaar

16 jaar

Helmplicht

Nee

Nee

Fietshelm of Bromfietshelm

Rijbewijs

Nee

Nee

Rijbewijs AM (bromfiets)
Of B (auto)

Inschrijving en Nummerplaat

Nee

Nee

Ja

Certificaat van overeenstem
ming (COC) (gelijkvormigheids
attest)

Nee

Ja

Ja

Verkeersregels van toepassing

Fietsen

Fietsen

Bromfietsen

Aandrijfkracht

Plaats van het rijwiel met elektrische hulpmotor en van het
gemotoriseerde rijwiel op de
openbare weg
• De regels voor fietsers zijn van toepassing

Plaats van een speed pedelec op
de openbare weg
• De bestuurder van een speed pedelec
moet in ’t algemeen dezelfde regels als
de bestuurder van een bromfiets klasse
B in acht nemen.

• Een specifiek verkeersbord met het sym
bool van een bromfiets en de letter P
(speed pedelec) is van toepassing op
bestuurders van speed pedelecs.
• Voorbeelden: verplicht of verboden
gebruik van het fietspad, toelating om in
tegenrichting in een eenrichtingsstraat
te rijden, toelating om voorbehouden
wegen te gebruiken.
©FOD Mobiliteit
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Sporthappening
24ste editie

Op zondag 1 mei kan je terecht in De Groene Meersen voor de 24ste editie van de sporthap
pening. Je kan er kennis maken met een waaier aan sporten. Alle kleuters, kinderen en
jongeren tot 14 jaar kunnen GRATIS proeven van de vele sporten en attracties!
Naast de vele sportieve initiaties kun je je ook uitleven op allerlei leuke attracties en
springkastelen. Tenslotte kan je ook in het zwembad terecht voor heel wat waterplezier.
Vergeet dus zeker je zwemkledij niet!
Je kan de dag zelf inschrijven vanaf 13u.

Programma
• van 13u. tot 16.30u.
• kleuters, kinderen en jongeren tot 14 jaar
• attracties:hindernissenparcours, bouncing eggs, de happende draak, MTB-parcours,...
• sportproeven: badminton, hengelen, tennis, volleybal, dance twirling, dans, karate,
basketbal, multimove, voetbal, boogschieten, minivoetbal, paardrijden, skate initiatie,...
• er is een begeleid kleuterprogramma voor kleuters vanaf 4 jaar met diverse initiaties:
dans, springkastelen, kleuterfietsen,...
• vanaf 16.30u. ontvangen alle deelnemers een aandenken van de sporthappening
Zedelgem
19

SPORT

Fit de zomer in met

Zwemlessen

‘Loop je fit’

volwassenen

Vanaf 19 april 2022 organiseert de sportdienst een nieuwe cursus voor beginners.

Na de paasvakantie organiseert de sportdienst

Tijdens deze cursus willen we de beginnende sporter laten kennismaken met
eenvoudige oefeningen in een aangename sfeer. Tien weken lang werk je via
gevarieerde en laagdrempelige oefeningen aan je mobiliteit, stabiliteit, coördi
natie en kracht. Naast deze algemene oefeningen werken we ook aan je uithouding.
Op het einde van de cursus kan je drie tot vijf kilometer lopen of wandelen

een cursus zwemmen voor volwassenen die willen leren zwemmen.
De lessen gaan om de twee weken door op dinsdagmiddag van 15.30u. tot 16.30u. en donderdagvoormiddag van 9u. tot 10u.

zonder stoppen.

De lessen vinden plaats op:

Praktische info

• dinsdag 3 mei en donderdag 5 mei

• Vanaf dinsdag 19 april 2022 voor 10 weken lang op dinsdagavond om 18.30u.
• Afspraak aan het Paviljoentje aan De Groene Meersen
• Prijs 25 euro
• Online inschrijven via inschrijvingen.zedelgem.be

• dinsdag 19 april en donderdag 21 april
• dinsdag 17 mei en donderdag 19 mei
• dinsdag 31 mei en donderdag 2 juni
• dinsdag 14 juni en donderdag 16 juni
Inschrijven en betalen doe je online via inschrijvingen.zedelgem.be
Prijs: 25 euro voor 10 lessen.

Seniorensporteldag
op maandag 27 juni in Beernem

Op maandag 27 juni 2022 organiseert het Intergemeentelijk Overleg Sport
en de lokale sportverenigingen met ondersteuning van Sport Vlaanderen

Zwemlessen

beginners
in de zomer

de 6de editie van de IGOS Seniorensporteldag in Beernem. Met dit sportief

Tijdens de zomervakantie kunnen kinderen die

evenement willen we zoveel mogelijk senioren uit de IGOS-gemeenten kennis

vanaf september naar het 1ste leerjaar gaan ook

laten maken met diverse sporten.

zwemlessen volgen. Deze lessen vinden dagelijks
plaats en dit gedurende twee weken, telkens van

IGOS bestaat uit volgende steden en gemeenten: Brugge, Damme, Zedelgem,

13.30u. tot 14.20u.

Jabbeke, Torhout, Oostkamp en Beernem.

Er worden 2 cursussen georganiseerd:
• Zomercursus 1: van vrijdag 1 t.e.m. vrijdag 15

Praktische info
• deelnameprijs: 10 euro
• alle sportactiviteiten, verzekering, onthaal met een drankje, lunchpakket,
optreden en receptie zijn inbegrepen in de prijs
• meebrengen: sportieve kledij en eventueel regenkledij, aangepast schoei
sel voor de activiteiten waar je aan deelneemt. Sportschoenen zonder
zwarte zolen voor in de sportzaal.
• meer Info, inschrijven en betalen via de sportdienst tijdens de openingsuren,
telefoneer naar 050 288 602.
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juli. Dagelijks op werkdagen van 13.30u. tot
14.20u. - behalve op woensdag.
• Zomercursus 2: van dinsdag 16 t.e.m. donderdag 25 augustus. Dagelijks op werkdagen van
13.30u. tot 14.20u. - ook op woensdag.
Prijs: 25 euro.
Online inschrijven
via inschrijvingen.zedelgem.be kan vanaf maandag 9 mei om 12u.

SPORT

SportKompas

voor onze Zedelgemse leerlingen

Op maandag 16 en vrijdag 20 mei zullen alle

de lengte en het gewicht van het kind

duren ongeveer 2u. per klas. De kinderen

Zedelgemse leerlingen van het 3de leerjaar

vastgesteld.

van het 3de leerjaar en hun ouders zullen via

deelnemen aan SportKompas, een initiatief

• I LIKE peilt via een interactieve digitale

van de sportdienst en de Zedelgemse

toepassing naar welke bewegingen een

basiss cholen i.s.m. SportKompas en
Sport Vlaanderen. Omdat we geloven in

de school van hun zoon of dochter op de
hoogte worden gebracht.

kind leuk vindt.
• De digitale I AM vragenlijst geeft zicht op

Na het doorlopen van alle onderdelen ont

een duurzaam project kozen we er als ge

de motivatie van een kind om te sporten

vangt elk kind een rapport met de top 7

meente voor om SportKompas jaarlijks

en op de persoonlijke context omtrent

sporten die voor hem of haar het meest

voor alle Zedelgemse leerlingen van het 3

de

sport/beweging: doet het kind al aan

geschikt zijn. Op basis van dit rapport kan

leerjaar te organiseren en te financieren en

sport? Zo ja, welke? Vindt hij/zij de sport

het kind samen met de ouders een sport

dit voor een starttermijn van 4 opeenvol

leuk? Wat zijn mogelijke hindernissen om

keuze maken. De sportdienst kan het kind

gende schooljaren (2022 t.e.m. 2025).

een sport te doen?

en de ouders mee helpen zoeken naar de
sportclubs, sportkampen of initiaties in de

Wat is SportKompas?

Wat is het doel van SportKompas?

buurt van waar het kind woont.

SportKompas is een oriëntatietool die kin

Kinderen beoefenen vaak een sport omdat

Kinderen van het 3de leerjaar en hun ouders

deren van 8 tot 10 jaar helpt bij het kiezen

vriendjes dezelfde sport doen of omdat hun

zullen via de school van hun zoon of dochter

van de juiste sport. Rond de leeftijd van 8

ouders die vroeger ook deden. Echter, vaak

verder op de hoogte worden gebracht.

tot 10 jaar zijn kinderen immers voldoende

wil het maar niet lukken of vinden ze het

lichamelijk ontwikkeld om deze weten

gewoon niet leuk. Daardoor stoppen ze met

schappelijk onderbouwde testen te door

sporten of blijven ze zoeken naar een andere

lopen. Op basis van wat een kind leuk

sport. In een wereld waar kinderen een

• https://sportkompas.be/nl

vindt en aan de hand van beweegoefeningen

steeds groter deel van de dag zittend door

• https://www.sport.vlaanderen/lokale-

kan elk kind leren welke sport het best bij

brengen, zijn alle initiatieven die hen kunnen

besturen/activiteiten-organiseren/sport

hem of haar past. SportKompas kan geor

aanzetten tot meer bewegen meer dan welkom.

kompas-in-jouw-gemeente/

ganiseerd worden door gemeenten en

SportKompas helpt kinderen een sport kiezen

basisscholen, voor kinderen van het 3de en

vanuit eigen voorkeur, eigen kunnen en

Sportdienst Zedelgem

het 4de leerjaar.

motivatie. Zo beleven kinderen meer plezier

Stadionlaan 48, 8210 Zedelgem

en halen ze voldoening uit hun vooruitgang

Tel: 050 288 602

in de sport.

E-mail: sport@zedelgem.be

SportKompas gebaseerd op wetenschap
pelijk onderzoek aan de UGent bestaat uit
3 luiken: I DO, I LIKE en I AM.

Praktische organisatie

Extra info:

Volg jeugd- en sportdienst Zedelgem op
Facebook en Instagram

• De I DO bestaat uit 12 beweegoefeningen
die peilen naar de motorische basisvaar

Tijdens de schooluren zullen in totaal 11

digheden van een kind. Het resultaat

klassen alle onderdelen afleggen in sport

toont tot welk soort fysieke prestaties

centrum De Groene Meersen. De testmo

een kind in staat is. Daarnaast wordt ook

menten zullen verschillen per school en
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In de rand van de raad
Vergadering van de gemeenteraad op 24 maart 2022
ARCHIEF

Een uitgebreide versie van de notulen kan je nalezen op de gemeen-

De gemeenteraad keurde de overeenkomst goed tussen de ge

telijke website www.zedelgem.be/gemeenteraad . Ben je niet digi-

meente en de Kerkfabriek van Loppem en dit in het kader van de

taal actief? Vraag de notulen van de gemeenteraad op, bel naar 050

bewaargeving van een deel religieuze erfgoedobjecten uit de pas

288 335.

torie die eigendom zijn van de Kerkfabriek Loppem.
Volgende zitting: 28 april 2022 om 19.30u. in het gemeentehuis
De gemeenteraad keurde ook de bekrachtiging goed van de over

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

eenkomsten die gesloten zijn in het kader van het in bewaring

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

geven van kerkarchieven van Sint-Eligius, Sint-Martinus en Sint-

Raadzaal.

Andreas.

KORTE BERICHTEN

Opening
Kerkebeekpad:
weer een extra stukje
toegankelijk groen

Op zondag 27 maart werd het Kerkebeekpad officieel geopend
door de provincie West-Vlaanderen, gemeente Zedelgem en
scoutsvereniging De Hopper. Het gaat om een nieuwe verbinding
tussen Pierlapont en Merkemveld. Het pad loopt langs het
provinciale bufferbekken Pierlapont.
De openstelling van dit pad zorgt weer voor een extra stukje
toegankelijk groen voor de Zedelgemse inwoners. Vanuit dit
pad kan enerzijds verder gewandeld worden door het
Merkemveld en anderzijds langs het Klokhofpad. Deze verbinding

Speelpleinwerking
in het nieuw

Onze speelpleinwerking zit in het nieuw, en al zeggen we het
zelf: het mag er zijn! Nieuwe hoodies en t-shirts voor de
moni’s, en nieuwe sjaaltjes en petten voor de kindjes. Dat
staat zeker garant voor nog meer speelpret!
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is enkel toegankelijk voor voetgangers.

AGENDA

29 april – 1 mei

Jeugdtornooi
FC Veldegem
Naar jaarlijkse gewoonte houdt FC
Veldegem hun jeugdtornooi op het einde
van het seizoen met meer dan 300 jeugd
voetballers. Op vrijdagavond 29 april stelen
de mama’s en de papa’s de show met een
“oudercup”.
Wanneer?

Wanneer?

Wandelschoenen en verrekijker

Vrijdag 6 mei van 9u15 tot 19u00

Kostprijs?

Zaterdag 7 mei van 9u30 tot 20u00

Leden: €8 – Niet-leden: €12

Waar?

Organisatie?

Kasteel van Loppem

KWB Zedelgem en Femma Zedelgem

Kostprijs?

Inschrijven?

Vrijdag hele dag: €60

Moyaert Luc

Zaterdag halve dag: €30

0472 69 43 56

Meer info?

moyaert.luc@telenet.be

Mail naar info@kasteelvanloppem.be
Inschrijven?
https://www.kasteelvanloppem.be/nl/eve
nementen

Zaterdag 30 april 2022: Tornooi U12 t.e.m. U17
Zondag 1 mei 2022: Tornooi U6 t.e.m. U10
Waar?
De Bosserij, Acaciastraat 31, 8210 Veldegem
Meer info?
https://fcveldegem.be/

7 mei

Aartrijke Herdenkt V-dag

7 mei

Bezoek aan De Blankaart
in Diksmuide

6-7 mei

Colloquium
“Jean-Baptiste Bethune,
Neogotisch
gesamtkunstenaar”

De Nationale Strijdersbond Afdeling
Aartrijke nodigt u vriendelijk uit voor deel
name aan de jaarlijkse plechtigheid ter
gelegenheid van V-dag. Deze wordt dit jaar
De Blankaart: een uniek natuurgebied

georganiseerd op zaterdag 7 mei 2022, in

vooral gekend als overwinterplaats voor

samenwerking met de gemeente Zedelgem.

trekvogels en waterwild. KWB en Femma

Op 25 april 2021 werd de 200ste verjaardag
herdacht van de geboorte van Jean
Baptiste Bethune (1821-1894). Deze
Kortrijkzaan, actief vanuit Brugge en Gent,
mag worden bestempeld als een van de
grootmeesters van de neogotiek. Hij maak
te naam als architect, oa. van het Kasteel
van Loppem. Reden te meer voor de
Stichting Jean van Caloen (Loppem), de
Stichting de Bethune (Marke) en KADOC-KU
Leuven om een balans op te maken van het
leven en werk van deze veelzijdige ontwerper.

Zedelgem bieden de gelegenheid deze

Programma

natuurparel te bezoeken. De bootsman

9u45: Samenkomst in Brouwerij De Leeuw

neemt ons mee op de fluisterboot over de

10u30: Optocht naar het monument

verrassende Blankaartvijver. Na drie

10u40: Plechtigheid

kwartier komen we midden in het broek

11u00: Optocht naar Brouwerij De Leeuw

land terug aan wal. Van daaruit begint de

11u10: Receptie en toespraken

terugtocht met gids naar het kasteel langs

12u30: Lunch in Salons Ter Velde (vrijblij

rietkragen, over knuppelpaadjes en door

vend)

heen onverhard drasland. Dit ganse gebeuren
duurt ongeveer 2,5 uur (4km).

Wanneer?
Zaterdag 7 mei 2022 vanaf 9u45

Wanneer?

Waar?

Zaterdag 7 mei om 14u00

Samenkomst in Brouwerij De Leeuw,

Waar?

Engelstraat 7 Aartrijke

We verzamelen op het marktplein van

Inschrijven?

Zedelgem om 13u00. Verplaatsing met

Enkel nodig voor deelname aan de lunch:

eigen vervoer naar Provinciaal Bezoekers

gregory.bolle@telenet.be – 0476 39 64 46

centrum De Blankaart, Iepersteenweg 56,

Kostprijs?

Woumen.

Menu volwassenen: €25

Meebrengen?

Kindermenu (t.e.m. 12 jaar): €10
23

AGENDA

stukje taart, een “zatte kaffie”, een gezelli

8 mei

ge babbel en veel leute. ’s Avonds kun je je
kans wagen in de muziekbingo. Misschien

Themawandeling
‘Vogelzang herkennen’
met ontbijt

staat het geluk wel aan jouw kant en win je
één van de mooie prijzen.

18 mei

Jobdag Inspirant Aartrijke

Wanneer?
Zaterdag 14 mei 2022
• Thé Dansant: 15u30 tot 18u00
• Kinderfuif: 18u00 tot 19u00
• Muziekbingo: 19u00 – 21u30

© Rony Jacobs

Waar?
De Bosserij, Acaciastraat 31, Veldegem
Kostprijs?
• Thé Dansant: €5

Hoe halen we het gezang van ‘vroege vo

(stuk taart en 1 koffie/thee inbegrepen)

gels’ uit elkaar? Welke vogels horen we? Op

• Muziekbingo: €10 (belegd broodje,

die vragen zullen we uitleg geven tijdens de

drankje en tombolakaartje inbegrepen)

boeiende wandeling. Na de wandeling kun

Inschrijven?

nen we napraten tijdens het ontbijt.

Via www.happyfriendszedelgem.com –
Betaling op BE17 0636 4342 8721 met

Wanneer?

vermelding ‘Thé Dansant en/of Muziekbingo

Zondag 8 mei 2022 om 6u00

+ aantal personen’

Waar?
Vloethemveld

10a,

Zedelgem
Kostprijs?
€8 pp – plaatsen beperkt
Organisatie?

15 mei

Vrije gidsbeurten in
Vloethemveld

van opvoeder, poetsdienst, technische
dienst, kok… Ook voor jobstudenten!
Inspirant Aartrijke is de nieuwe naam voor
Rozenweelde MFC en Zonnehart BuBaO.
Leer ons kennen en doe een losse babbel
met een collega in een speeddate. Voel je
de kriebel om bij ons aan de slag te gaan?
Doe een vrijblijvend sollicitatiegesprek en
sluit je computer af met het vooruitzicht op
een nieuwe job.
Wanneer?
Woensdag 18 mei 2022 van 18u00 tot 20u00
Gratis
Inschrijven?
Schrijf je in op www.inspirant.be en ont
vang de link om online deel te nemen
Meer info?
Cindy Sallaerts

Vzw Vloethemveld

cindy.sallaerts@vocderozenkrans.be

Info en inschrijvingen?

058 52 12 52

www.vloethemveldvzw.be – 050 288 330

30 mei

14 mei

10 jaar Happy Friends:
Thé Dansant en
Muziekbingo

onderwijsgroep Inspirant voor vacatures

Kostprijs?

Afspraak aan de poort van Kamp
Vloethemveld,

Kom naar de digitale jobdag van zorg- en

Zedelgemse wandeltoer
Neem als individu deel aan een vrije gids
beurt door Vloethemveld. Maak een ont
spannende wandeling onder begeleiding
van een gids in een uniek gebied met onge

Op maandag 30 mei verzamelen we om

repte natuur, een militair verleden en her

13u15 op het marktplein van Loppem (Dorp 1)

inneringen aan een krijgsgevangenkamp.

voor een wandeltocht van 8 à 10 km. We
vertrekken stipt om 13u30 en zijn omstreeks

Happy Friends Zedelgem bestaat 10 jaar en
dat willen ze niet onopgemerkt voorbij la
ten gaan. Kom mee feestvieren op hun na
middagse Thé Dansant met een heerlijk
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Wanneer?

16u00 terug. Gelieve je bij aankomst eerst

Zondag 15 mei 2022

aan te melden bij een medewerker van de

Kostprijs?

sportdienst.

€3 per persoon
Inschrijven?

Inschrijven?

Reserveer je plaatsje via https://vloethem

Verplicht online inschrijven via https://in

veldvzw.be/inschrijving-voor-individue

schrijvingen.zedelgem.be/

le-rondleiding

Meer info?

AGENDA

www.zedelgem.be/wandeltoer

Waar?
Afspraak

6 juni

Themawandeling
‘Eetbare kruiden en
planten’

Ongeveer 95% van de ±27.000 dossiers kon
aan

de

onthaalpoor t,

de Cel Vermiste Personen de voorbije de

Vloethemveld 10a in Zedelgem

cennia helpen oplossen. Commissaris Alain

Je kan de auto parkeren op parking 2 van

Remue, het hoofd va de Cel Vermiste

het POV (naast de grote mast) en de poort

Personen, zal ons informeren over de werk

te voet bereiken via de Bedelfdreef (kassei

wijze die gehanteerd wordt wanneer oude

weg tegenover parking).

ren vermist raken.

Kostprijs?
€ 5 per persoon

Wanneer?

Meer info en inschrijven?

Dinsdag 7 juni 2022 om 19u00 vanaf 18u30

www.vloethemveldvzw.be

Waar?
Infopunt Dementie Groot-Zedelgem,

© Rony Jacobs

7 juni

Voordracht:
Vermissing bij ouderen

Fazantenlaan 89, Zedelgem
Kostprijs?
€ 10
Inschrijven?
infopuntdementie@zwz.be

Ontdek de goede eigenschappen van wilde

Onthaal Klaverveld

kruiden en planten tijdens deze boeiende

050 82 66 36

en leerrijke themawandeling. Hoe kunnen
we bepaalde planten en kruiden herkennen?
Kunnen we ermee aan de slag in de keuken?
Welke geneeskrachtige eigenschappen
dragen deze kruiden en planten? Welke
geheimen zal het erfgoedgedeelte van
Vloethemveld nog prijsgeven?

Dagelijks zijn er in België gemiddeld 3
onrustwekkende verdwijningen. In het
overgrote deel van de verdwijningen is er

Wanneer?

sprake van een vrijwillig vertrek, zelf

Maandag 6 juni 2022

doding, dementie en/of een ongeval.

aanvang om 14u00

Activiteitenkalender
erkende Zedelgemse verenigingen

Als lokaal erkende vereniging (sociaal, cultureel, sport, jeugd, …) kan je je activiteiten laten opnemen in deze
maandelijkse rubriek ‘Agenda’ van het gemeentelijk infoblad Zedelgem magazine. Activiteiten van louter
commerciële of privé-aard worden niet opgenomen.
Hoe je activiteiten insturen voor publicatie?
Mail volgende gegevens naar communicatie@zedelgem.be
Naam activiteit:
Wanneer (datum en uur):
Waar:
Inschrijvingen (al dan niet verplicht) via:
Een organisatie van:
Contact voor vragen:
Prijs:
Eventuele extra info:
+eventueel een passend beeld van voldoende hoge resolutie meesturen!
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GFT-ophaling
GFT-afval is keuken- en (kleine hoeveel

door een wagen met 2 compartimenten

Wil je in de GFT-zak "tussenzakjes" gebrui

heden) tuinafval dat afkomstig is van het

zodat restafval en GFT niet gemengd geraken.

ken? Kies dan steeds voor 100% biologisch

gescheiden ingezamelde organische deel

afbreekbare papieren zakjes. Enkel papier

van het huishoudelijk afval. Het omvat

De zakken met een formaat van 30 liter

wordt omgezet in biogas, dus gebruik zeker

composteerbaar keukenafval, dus ook vlees-

kosten € 3,0 per rol van 10 zakken.

geen "bioplastic" tussenzakjes.

en visresten, bereide etenswaren, en kleine

De zakken met een formaat van 15 liter

hoeveelheden tuinafval dat bestaat uit

kosten € 1,5 per rol van 10 zakken.

niet-houtig, fijn materiaal. Het kan perfect

Verschil GFT en groenafval
Er moet een duidelijk onderscheid gemaakt

gerecycleerd worden door de verwerking

Je kan de zakken aankopen op de bestaande

worden tussen de ophaling van GFT in zakken

tot compost.

verkooppunten voor restafval- en PMD-

en de ophaling van tuinafval in papieren

zakken:

zakken, private rolcontainers en bundels

Het GFT-afval maakt een aanzienlijk deel

• gemeentehuis en deelgemeentehuizen

snoeihout.

uit van de totale hoeveelheid huisvuil. Uit

• Super GB partner, Zedelgem

ervaring met andere steden en gemeenten

• Express GB, Veldegem

De ophaling van het tuinafval verzamelt

weten we dat we zo tot 35% van ons rest

• Market, Loppem

enkel tuinafval en dat gaat allemaal naar

afval als GFT kunnen inzamelen.

• Dagbladhandel Danimo/Liha, Loppem

de Groencompostering in Brugge, waar ze

• Proxi Delhaize, Aartrijke

in staat zijn om tuinafval te verwerken maar

De GFT-zakken worden wekelijks opge

• Euro Shop, Veldegem

geen installatie hebben die GF kan verwerken.

haald, samen met het restafval, in een spe

• AD Delhaize, Zedelgem

Onverwerkbaar organisch afval gaat rotten

ciaal uitgeruste vuilniswagen met twee

• Jumbo, Zedelgem

en veroorzaakt onmiddellijk geurhinder

afzonderlijke laadruimtes. De GFT-zakken

waartegen Stad Brugge zeker zal optreden.

zijn beschikbaar in twee verschillende for

Voor grotere hoeveelheden tuinafval moet

De Groencompostering zal er dan ook alles

maten: 15 en 30 liter.

nog altijd beroep gedaan worden op het

aan doen om geen GF binnen te krijgen.

gebruik van groencontainers. Meer info
Grof tuinafval en snoeihout blijven nog

hierover vind je op www.ivbo.be. In deze

De ophaling van GFT in zakken gaat naar

steeds apart opgehaald, zoals nu gebeurt:

containers is geen GFT-afval toegelaten.

de GFT-vergistingsinstallatie in Ieper waar

in composteerbare tuinafvalzakken en/of
groencontainer met bijhorend abonnement.

De GFT-zak

ze zowel tuinafval als groenten- fruitafval
De nieuwe GFT-zakken zijn biologisch

aankunnen.

afbreekbaar en worden dus mee vergist.
Dit betekent dat ze een houdbaarheids

Het zal dus niet toegestaan worden dat u

De GFT-zakken worden sinds januari 2022

datum hebben van een jaar. Je slaat dus

GF afval in uw groenafval-container gooit.

wekelijks opgehaald op woensdag tegelijk

best geen al te grote voorraad in een keer

Voorlopig is er dan ook nog geen sprake van

met het restafval. Ze worden opgehaald

in en gebruikt best de oudste zakken eerst.

om beide ophalingen samen te voegen.
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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

